Št. 1 – 12 . I. 1996

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 1

URADNI LIST
R E P U B L I K E S L O V E N I J E

Številka 1

Sodni register

LJUBLJANA
Rg-27090
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05172 z dne 21. 11. 1995 pri subjektu
vpisa KONCILJA, k.d., trgovina, storitve
in inženiring, Ljubljana, Pod strahov 53,
Ljubljana, pod vložno št. 1/24862/00, vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje k.d. v d.o.o., spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, ustanoviteljev, uskladitev dejavnosti in spremembo zastopnikov, s temile podatki:
Matična št. 5873274
Firma: JANDA TRADE, trgovina, storitve in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: JANDA TRADE,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Škofljica, Kamnikarjeva 40, Lavrica
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Malec Gregor, izstopil 27.
10. 1995 in Koncilja Janko, Škofljica, Kamnikarjeva ulica 40, Lavrica, vstopil 27. 10.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenik Koncilja Darko razrešen 27. 10. 1995,
direktor Koncilja Janko, imenovan 27. 10.
1995, Škofljica, Kamnikarjeva ulica 40, Lavrica, zastopa brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 21. 11. 1995: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 2852 Splošna mehanična dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
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govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5113 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5231 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482

Dejavnost cvetličarn; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega
registra
CELJE
Srg 94/01955
Rg-21334
Okrožno sodišče v Celju je v registrski
zadevi zaradi izbrisa subjekta vpisa, dne
29. 8. 1995 sklenilo:
v sodnem registru tega sodišča se pod št.
vložka 1/04364/00 izbriše subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:
Firma: JOVI, storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Žalec
Skrajšana firma: JOVI, d.o.o., Žalec
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Žalec, Kardeljeva 52
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti sta prevzela družbenika
Žohar Jožica in Žohar Vinko, oba Kardeljeva 52, Žalec.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
ki se vloži pri tem sodišču. O pritožbi odloča pristojno sodišče druge stopnje.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 8. 1995
Srg 2099/94
Rg-21853
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljice, ki jo zastopa odvetnik Bojan Nendl
iz Celja, za vpis prenehanja družbe po skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep.
Družba LINIJA, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Aškerčeva ul. 2, Celje,
preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima eno družbenico, in sicer:
Majda Jager Schlosser, Plečnikova 23, Celje, ki prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe ostane družbenici.
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Sklep je sprejela družbenica dne 3. 5.
1994.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Zupan Ivan, Nove Trate 5, Mozirje, ki prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejela družbenik dne 24. 12.
1994.
Zoper ta sklepa je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepa o izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 9. 1995

Zoper ta sklepa je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 9. 1995

Srg 2455/94
Rg-22015
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljev, ki jo zastopa Vanja Radanovič iz
Ljubljane, za vpis prenehanja družbe po
skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep.
Družba RANČIGAJ, podjetje za trgovino, d.o.o., Gomilsko, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima dva družbenika, in sicer:
Rančigaj Franc, Rančigaj Tatjana, oba Gomilsko 24, Gomilsko, ki prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzameta družbenika po vloženih deležih.
Sklep sta sprejela družbenika dne 16. 5.
1994.
Srg 2535/94
Rg-22258
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljice, ki jo zastopa odvetnik Rado Čevnik iz Celja, za vpis prenehanja družbe po
skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep.
Podjetje za opravljanje poslovnih in
trgovinskih storitev, CONTRA, d.o.o., Celje, Spominska ulica 2, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima enega družbenika, in sicer:
Kosanovič Dušan, Spominska ul. 2, Celje,
ki prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 23. 5.
1994.
Zoper te sklepe je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 9. 1995
Srg 2966/94
Rg-23425
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja, ki ga zastopa odvetnik Rudi Pahole
iz Velenja, za vpis prenehanja družbe po
skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep.
Družba EMP, elektro Matjaž Potočnik,
d.o.o., Titovo Velenje, Jerihova 2, preneha
po skrajšanem postopku.
Družba ima enega družbenika, in sicer:
Potočnik Matjaž, Jerihova 2, Velenje, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 30. 5.
1994.
Srg 4440/94
Rg-23432
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja, ki ga zastopa odvetnik Matija Rožič
iz Celja, za vpis prenehanja družbe po skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep.
Družba BAKHUS, podjetje za gostinstvo, trgovino in turizem, d.o.o., Nove Trate 5, Mozirje, preneha po skrajšanem postopku.

Srg 2850/94
Rg-22996
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljice, ki jo zastopa odvetnik mag. Marija Karlovšek iz Celja, za vpis prenehanja
družbe po skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep.
Družba ADA – trgovina na debelo in
drobno in gostinstvo, d.o.o., Breg 50 a,
Polzela, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima eno družbenico, in sicer:
Rančigaj Ida, Breg 50, Polzela, ki prevzame
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe ostane družbenici.
Sklep je sprejela družbenica dne 27. 5.
1994.
Srg 2649/94
Rg-22997
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljice, ki jo zastopa odvetnik mag. Marija Karlovšek iz Celja, za vpis prenehanja
družbe po skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep.
Družba MARINA GIT, gradbeni inženiring in trgovina, d.o.o., Šempeter 91 e,
Šempeter, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima eno družbenico, in sicer:
Dvornik Marija, Šempeter 91 e, Šempeter,
ki prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe ostane družbenici.
Sklep je sprejela družbenica dne 23. 5.
1994.
Zoper ta sklepa je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepa o izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 9. 1995
Srg 2702/94
Rg-23442
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljev, ki ju zastopa odvetnik Aleš Maček
iz Celja, za vpis prenehanja družbe po skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep.
Družba TRGOCHEM, trgovina in
gradbeništvo, d.o.o., Celje, Košnica 27/a,
preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima dva družbenika, in sicer:
Aleš Radoslav in Aleš Minka, oba Celje,
Košnica 27/a, ki prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenik
Aleš Radoslav.
Sklep sta sprejela družbenika dne 19. 5.
1994.

Srg 4077/94
Rg-24576
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja, ki ga zastopa odvetnik Božidar Blagovič iz Mozirja, za vpis prenehanja družbe
po skrajšanem postopku sklenilo objaviti
sklep.
Družba GRAD, trgovina in proizvodnja, d.o.o., Gornji grad 197, preneha po
skrajšanem postopku.
Družba ima enega družbenika, in sicer:
Pustoslemšek Franc, Gornji grad 197, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 20. 12.
1994.
Srg 4354/94
Rg-24578
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja, ki ga zastopa odvetnik Avgust Ribič
iz Velenja, za vpis prenehanja družbe po
skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep.
Družba MVV, podjetje za gradnjo in
eksploatacijo objektov, d.o.o., Šaleška 2/a,
Velenje, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima enega družbenika, in sicer:
Miklič Jože, Šaleška 2/a, Velenje, ki prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 27. 12.
1994.
Srg 4699/94
Rg-24579
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja, ki ga zastopa odvetnica Breda Kovač iz Žalca, za vpis prenehanja družbe po
skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep.
Družba SISTEM RD, družba za trgovino, informatiko, elektrotehniko in inženiring, d.o.o., Huda jama 3, Laško, preneha
po skrajšanem postopku.
Družba ima enega družbenika, in sicer:
Rozman Dušan, Huda jama 3, Laško, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 29. 12.
1994.
Srg 2319/94
Rg-24580
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljice, ki jo zastopa odvetnica Marjetica
Nosan iz Celja, za vpis prenehanja družbe
po skrajšanem postopku sklenilo objaviti
sklep.
Družba VRTNARSTVO – IDA CVIKL,
podjetje za storitve in trgovino, d.o.o.,
Mariborska c. 86, Celje, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima eno družbenico, in sicer:
Cvikl Ida, Trnovlje pri Socki 13, Strmec, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
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Premoženje družbe prevzame družbenica.
Sklep je sprejela družbenica dne 12. 12.
1994.
Srg 4553/94
Rg-24650
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljev, ki ju zastopa odvetnik Igor Inkret
iz Celja, za vpis prenehanja družbe po skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep.
Družba METALL SIT, metalizacija kovin, d.o.o., Slance 13, Teharje, preneha po
skrajšanem postopku.
Družba ima dva družbenika, in sicer:
Omerzu Mihael in Omerzu Darja, oba Slance 13, Teharje, ki prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe se razdeli med družbenika po vloženih deležih.
Sklep sta sprejela družbenika dne 30. 12.
1994.
Srg 3675/94
Rg-24652
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja, ki ga zastopa odvetnik Aleš Maček
iz Celja, za vpis prenehanja družbe po skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep.
Družba DAD, proizvodnja, trgovina,
d.o.o., Šilihova 2, Žalec, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima enega družbenika, in sicer:
Dobravc Dagmar, Šilihova 2, Žalec, ki prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 23. 11.
1994.
Srg 3047/94
Rg-24661
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljice, ki jo zastopa odvetnica Breda Kovač iz Žalca, za vpis prenehanja družbe po
skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep.
Družba SLATINA TRADE, podjetje za
trgovino, posredovanje, zastopanje, uvoz
in izvoz, d.o.o., Slatina 4/g, Šmartno v
Rožni dolini, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima eno družbenico, in sicer: Bohinc Cvetka, Slatina 4/g, Šmartno v Rožni
dolini, ki prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenica.
Sklep je sprejela družbenica dne 9. 6.
1994.
Srg 3083/94
Rg-24670
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja, ki ga zastopa odvetnik Bojan Šrot iz
Celja, za vpis prenehanja družbe po skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep.
Družba LIMIT-TRADE, podjetje za trgovino, storitve in proizvodnjo, d.o.o.,
Udarniška 2, Štore, preneha po skrajšanem
postopku.
Družba ima enega družbenika, in sicer:
Lišanin Mihailo, Udarniška 2, Štore, ki prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 10. 6.
1994.
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Srg 4075/94
Rg-24671
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljev ki ju zastopa Božidar Blagovič iz
Mozirja, za vpis prenehanja družbe po skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep.
Družba DRETA, trgovina, prevozništvo in storitve, d.o.o., Dol 48, Gornji Grad,
preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima dva družbenika, in sicer: Šinkovec Ivan in Šinkovec Miklavc Jasna, oba
Dol 48, Gornji Grad, ki prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe se razdeli med družbenika po vloženih deležih.
Sklep sta sprejela družbenika dne 19. 12.
1994.

Celja, za vpis prenehanja družbe po skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep.
Družba LOTIS, podjetje za trgovino,
storitve in proizvodnjo, d.o.o., Zagrad 48,
Celje, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima enega družbenika, in sicer:
Lončarič Silvo, Zagrad 48, Celje, ki prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 6. 12.
1994.

Srg 4589/94
Rg-24672
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljev, ki ju zastopa odvetnica Jasmina
Gričnik iz Žalca, za vpis prenehanja družbe
po skrajšanem postopku sklenilo objaviti
sklep.
Družba V & M FORTE, mednarodno
trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.,
Šempeter 106/g, Šempeter, preneha po
skrajšanem postopku.
Družba ima dva družbenika, in sicer:
Podbregar Vladimir ml. in Podbregar Marjetka, oba Latkova vas 155, Prebold, ki prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe se razdeli med družbenika po vloženih deležih.
Sklep sta sprejela družbenika dne 20. 12.
1994.
Srg 3508/94
Rg-24673
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja, ki ga zastopa odvetnik Dušan Erjavec iz Celja, za vpis prenehanja družbe po
skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep.
Družba RUDMAN, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ulica Cirila Debeljaka 5, Celje, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima enega družbenika, in sicer:
Rudman Anton, Ulica Cirila Debeljaka 5,
Celje, ki prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 7. 9. 1994.
Srg 4353/94
Rg-24677
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja, ki ga zastopa odvetnik Avgust Ribič
iz Velenja, za vpis prenehanja družbe po
skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep.
Družba LASTEL, agencija, posredništvo, svetovanje, d.o.o., Florjan 182, Šoštanj, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima enega družbenika, in sicer:
Storžič Bogomir, Florjan 182, Šoštanj, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 28. 12.
1994.
Srg 3902/94
Rg-24678
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja, ki ga zastopa odvetnik Bojan Šrot iz

Srg 3102/94
Rg-24679
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljice, ki jo zastopa odvetnik Marko Savinek iz Žalca, za vpis prenehanja družbe
po skrajšanem postopku sklenilo objaviti
sklep.
Družba MALČEK, otroška oblačila,
d.o.o., Šaleška 16, Velenje, preneha po
skrajšanem postopku.
Družba ima eno družbenico, in sicer:
Ambrož Milojka, Stanetova 35, Velenje, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenica.
Sklep je sprejela družbenica dne 7. 6.
1994.
Srg 4410/94
Rg-24682
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja, ki jo zastopa odvetnik Igor Inkret iz
Celja, za vpis prenehanja družbe po skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep.
Družba MIMI TAVERNA, trgovina in
gostinstvo, d.o.o., Linhartova 14, Celje,
preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima enega družbenika, in sicer:
Miče Mijač, Frankolovskih žrtev 15, Celje,
ki prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 23. 12.
1994.
Srg 4729/94
Rg-24689
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljice, ki jo zastopa odvetnik Roman Mavri iz Laškega, za vpis prenehanja družbe
po skrajšanem postopku sklenilo objaviti
sklep.
Družba SATTING, servis avtomobilov,
transport, trgovina in gostinstvo, d.o.o.,
Sevce 4, Rimske Toplice, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima eno družbenico, in sicer:
Špan Mojca, Zdraviliška c. 11, Laško, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenica.
Sklep je sprejela družbenica dne 27. 12.
1994.
Srg 4104/94
Rg-24690
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja, ki ga zastopa odvetnica Nataša Pogorelčnik iz Velenja, za vpis prenehanja
družbe po skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep.
Družba TOK, podjetje za proizvodnjo
in trgovino, d.o.o., Ljubljanska 24/c, Velenje, preneha po skrajšanem postopku.
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Družba ima enega družbenika, in sicer:
Zupanc Branko, Ljubljanska 24, Velenje, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 16. 12.
1994.
Zoper te sklepe je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepa o izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 10. 1995

vložka 1/03357/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Matična št. 5549060
Firma: COMET-SPS, splošne in posebne storitve, d.o.o., Zreče
Skrajšana firma: COMET-SPS, d.o.o.,
Zreče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Zreče, Tovarniška 5
Osnovni kapital: 2,207.095 SIT
Sklep družbenika z dne 12. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel družbenik COMET, umetni brusi in nekovine, d.d.

Skrajšana firma: COMET - OEC BIRO,
d.o.o., Zreče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Zreče, Tovarniška 5
Osnovni kapital: 15,851.982 SIT
Sklep družbenika z dne 12. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel družbenik COMET, umetni brusi in nekovine, d.d.

Srg 2625/94
Rg-24626
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljice, ki jo zastopa odvetnik Bojan Šrot
iz Celja, za vpis prenehanja družbe po
skrajšanem postopku sklenilo objaviti
sklep.
Družba IMAGE STUDIO, proizvodno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Kocenova 4,
Celje, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima eno družbenico, in sicer:
Alenka Legvart, Popovičeva 45, Celje ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe ostane družbenici.
Sklep je sprejela družbenica dne 5. 5.
1994.
Srg 2658/94
Rg-24632
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja, ki a zastopa odvetnik Rudi Pahole iz
Velenja, za vpis prenehanja družbe po skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep.
Družba RENAS, d.o.o., Kavče 26/e, Velenje, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima enega družbenika, in sicer:
Rednak Ferdinand, Kavče 26/e, Velenje, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe ostane družbeniku.
Sklep je sprejel družbenik dne 23. 5.
1994.
Srg 2654/94
Rg-24634
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja, ki ga zastopa odvetnik Dušan Pungartnik iz Šentjurja, za vpis prenehanja družbe po skrajšanem postopku sklenilo objaviti
sklep.
Družba KOTURS, turizem in transport, d.o.o., Kardeljeva 4, Žalec, preneha
po skrajšanem postopku.
Družba ima enega družbenika, in sicer:
Koštomaj Branko, Kardeljeva 4, Žalec, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 23. 5. 1994.
Zoper te sklepe je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 10. 1995
Srg 94/03717
Rg-24387
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03717 z dne 25. 9. 1995, pod št.

Srg 94/03715
Rg-24388
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03715 z dne 25. 9. 1995, pod št.
vložka 1/03354/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Firma: COMET COFLEX, smolno vezani brusi, d.o.o., Zreče, Tovarniška 5
Skrajšana firma: COMET COFLEX,
d.o.o., Zreče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Zreče, Tovarniška 5
Osnovni kapital: 24,368.250,20 SIT
Sklep družbenika z dne 12. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel družbenik COMET, umetni brusi in nekovine, d.d.
Srg 94/03716
Rg-24389
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03716 z dne 25. 9. 1995, pod št.
vložka 1/03351/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Matična št. 5549078
Firma: COMET - COTIM, tehnične
tkanine, d.o.o., Loče 75, Loče
Skrajšana firma: COMET - COTIM,
d.o.o., Loče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Loče, Loče 75
Osnovni kapital: 2,866.421,70 SIT
Sklep družbenika z dne 12. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel družbenik COMET, umetni brusi in nekovine, d.d.
Srg 94/03712
Rg-24390
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03712 z dne 25. 9. 1995, pod št.
vložka 1/03353/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Firma: COMET- OEC BIRO, računalništvo, finance in računovodstvo, d.o.o.,
Zreče

Srg 94/03714
Rg-24391
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03714 z dne 25. 9. 1995, pod št.
vložka 1/03356/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Matična št. 5549027
Firma: COMET - ESP, elektro strojno
podjetje, d.o.o., Zreče, Tovarniška 5
Skrajšana firma: COMET - ESP, d.o.o.,
Zreče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Zreče, Tovarniška 5
Osnovni kapital: 1.012,366.480 SIT
Sklep družbenika z dne 12. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel družbenik COMET, umetni brusi in nekovine, d.d.
Srg 94/03713
Rg-24392
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03713 z dne 25. 9. 1995, pod št.
vložka 1/03350/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Firma: COMET - COSPECIAL, industrijski brusi, d.o.o., Zreče
Skrajšana firma: COMET - COSPECIAL, d.o.o., Zreče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Zreče, Tovarniška 5
Osnovni kapital: 23,511.859 SIT
Sklep družbenika z dne 12. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel družbenik COMET, umetni brusi in nekovine, d.d.
Srg 94/03718
Rg-24393
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03718 z dne 25. 9. 1995, pod št.
vložka 1/03355/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Matična št. 5548993
Firma: COMET-COMMERCE, trženje, d.o.o., Zreče
Skrajšana firma: COMET-COMMERCE, d.o.o., Zreče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Zreče, Tovarniška 5
Osnovni kapital: 8,262.715 SIT
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Sklep družbenika z dne 12. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel družbenik COMET, umetni brusi in nekovine, d.d.

Premoženje družbe se razdeli med
družbenika po vloženih deležih.
Sklep sta sprejela družbenika dne 30. 12.
1994.

Družba ima dva družbenika, in sicer:
Verdnik Marija in Verdnik Miroslav, oba
Trnovlje 26/b, Celje, ki prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe se razdeli med družbenika po vloženih deležih.
Sklep sta sprejela družbenika dne 27. 12.
1994.

Srg 3954/94
Rg-24871
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljice, ki jo zastopa odvetnica Petra Giacomelli iz Celja, za vpis prenehanja družbe
po skrajšanem postopku sklenilo objaviti
sklep.
Družba TRGOSTROJ, podjetje za projektiranje in intelektualne storitve, d.o.o.,
Celje, Ul. heroja Bračiča 12, preneha po
skrajšanem postopku.
Družba ima eno družbenico, in sicer: Saša Šacer, Celje, Ul. heroja Bračiča 12, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenica.
Sklep je sprejela družbenica dne 20. 10.
1994.
Srg 3006/94
Rg-24872
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja, ki ga zastopa odvetnik Bojan Nendl
iz Celja, za vpis prenehanja družbe po skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep.
Družba BELMAR, proizvodnja, turizem in trgovina, d.o.o., Puncerjeva 7, Celje, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima enega družbenika, in sicer:
Belej Marjan, Puncerjeva 7, Celje, ki prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 7. 6. 1994.
Srg 2824/94
Rg-24873
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljev, ki ju zastopa odvetnik Roman Mavri iz Laškega, za vpis prenehanja družbe
po skrajšanem postopku sklenilo objaviti
sklep.
Družba SPOG, podjetje za proizvodnjo, montažo, organizacijo in trgovino,
d.o.o., Laško, Valentiničeva 1, preneha po
skrajšanem postopku.
Družba ima dva družbenika, in sicer:
Hrasnik Zdenka, Strmca 6, Laško in Lenko
Andrej, Valentiničeva 1, Laško, ki prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzameta družbenika po vloženih deležih.
Sklep sta sprejela družbenika dne 30. 5.
1994.
Srg 4854/94
Rg-24874
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljev, ki ju zastopa odvetnik Rok Fink iz
Celja, za vpis prenehanja družbe po skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep.
Družba MARKUS, podjetje za trgovino, d.o.o., Cesta v Laško 23, Celje, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima dva družbenika, in sicer:
Zorko Miran in Zorko Doroteja, oba Zagrad
80, Celje, ki prevzameta obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Srg 4056/94
Rg-24875
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja, ki ga zastopa odvetnik Roman Mavri iz Laškega, za vpis prenehanja družbe
po skrajšanem postopku sklenilo objaviti
sklep.
Družba KOMIX, predelava lesa in trgovina z lesom in živili, d.o.o., Paneče 3, Jurklošter, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima enega družbenika, in sicer:
Kozmus Alojz, stan. Paneče 3, Jurklošter, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 20. 12. 1994.
Zoper te sklepe je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 10. 1995
Srg 4515/94
Rg-24881
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljev, ki ju zastopa odvetnica Nataša Pogorelčnik iz Velenja, za vpis prenehanja
družbe po skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep.
Družba ATELŠEK, inženiring, export-import, d.o.o., Cesta Bratov Mravljakov 20, Velenje, preneha po skrajšanem
postopku.
Družba ima dva družbenika, in sicer:
Atelšek Ivan, Mali vrh 74, Šmartno ob Paki
in Oprešnik Saša, Cesta bratov Mravljakov
20, Velenje, ki prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe se razdeli med družbenika po vloženih deležih.
Sklep sta sprejela družbenika dne 27. 12.
1994.
Srg 4763/94
Rg-24884
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljev, ki ju zastopa odvetnica Silvestra Pikl iz
Mozirja, za vpis prenehanja, družbe po skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep.
Družba INTERNATIONAL, trgovina in
gostinstvo, d.o.o., Jerihova 14, Velenje,
preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima dva družbenika, in sicer:
Klanfer Simon, Jerihova 14, Velenje in Vodovnik Rajmond, Podgorje 8/a, Velenje, ki
prevzameta obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe se razdeli med družbenika po vloženih deležih.
Sklep sta sprejela družbenika dne 29. 12.
1994.
Srg 4145/94
Rg-24885
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljev, ki ju zastopa odvetnica Judita Ževart iz Celja, za vpis prenehanja družbe po
skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep.
Družba TRGOS, trgovina, gostinstvo in
ostale storitve, d.o.o., Trnovlje 26/b, Celje, preneha po skrajšanem postopku.

Srg 4147/94
Rg-24889
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljev, ki jih zastopa odvetnica Judita Ževart iz Celja, za vpis prenehanja družbe po
skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep.
Družba RIMA, podjetje za proizvodnjo, svetovanje in trgovino, d.o.o., Prebold 98, Prebold, preneha po skrajšanem
postopku.
Družba ima tri družbenike, in sicer: Praprotnik Marta, Graščinska cesta 12, Prebold,
Penezič Martina in Penezič Darko, oba Rečica ob Savinji 107/b, Rečica ob Savinji, ki
prevzamejo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe se razdeli med družbenike po vloženih deležih.
Sklep so sprejeli družbeniki dne 16. 12.
1994.
Srg 2645/94
Rg-24892
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljev, ki ju zastopa odvetnica Daša Gregorin-Štifter iz Celja, za vpis prenehanja
družbe po skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep.
Družba PARS, podjetje za projektiranje in graditeljski inženiring, d.o.o., Cesta
na Dobrovo 39/a, Celje, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima dva družbenika, in sicer: Pernovšek-Kvas Mateja, Cesta na Dobrovo
39/a, Celje in Kvas Damjan, Ugovec 13,
Oplotnica, ki prevzameta obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe se razdeli med družbenika po vloženih deležih.
Sklep sta sprejela družbenika dne 24. 5.
1994.
Srg 4698/94
Rg-24896
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljev, ki ju zastopa odvetnica Slavica
Gerželj iz Žalca, za vpis prenehanja družbe
po skrajšanem postopku sklenilo objaviti
sklep.
Družba GLOBAL MERKUR, d.o.o.,
Letuš 80/a, Šmartno ob Paki, preneha po
skrajšanem postopku.
Družba ima dva družbenika, in sicer: Pirnat Janko in Pirnat Ivan, oba Letuš 80/a,
Šmartno ob Paki, ki prevzameta obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Premoženje družbe se razdeli med družbenika po vloženih deležih.
Sklep sta sprejela družbenika dne 28. 12.
1994.
Srg 4744/94
Rg-24898
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja, ki ga zastopa odvetnik Dušan Korošec iz Celja, za vpis prenehanja družbe po
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skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep.
Družba ROVO, trgovina, svetovanje,
inženiring, d.o.o., Šlandrov trg 7, Žalec,
preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima enega družbenika, in sicer:
Rovere Vojko, Košnica 25/i, Celje, ki prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 21. 12.
1994.

Srg 2931/94
Rg-25110
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja, ki ga zastopa odvetnica Francka
Slivnik iz Jesenic, za vpis prenehanja družbe po skrajšanem postopku sklenilo objaviti
sklep.
Družba UTRIP, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Sp. Kraše 10, Šmartno ob Dreti, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima enega družbenika, in sicer:
Sivec Peter, Bočna Delca 3, Šmartno ob Dreti, ki prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 30. 5.
1994.

Srg 4148/94
Rg-24900
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja, ki ga zastopa Mitja Grčar iz Celja,
za vpis prenehanja družbe po skrajšanem
postopku sklenilo objaviti sklep.
Družba DIVAL, trgovsko-lesno podjetje, d.o.o., Podjavorškova 3, Celje, preneha
po skrajšanem postopku.
Družba ima enega družbenika, in sicer:
\urasević Drago, Podjavorškova 3, Celje, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 27. 12.
1994.
Srg 4246/94
Rg-24902
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljev, ki ju zastopa odvetnica mag. Marija Karlovšek iz Celja, za vpis prenehanja
družbe po skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep.
Družba ARTTEX, export-import, trgovina in inženiring, d.o.o., Miličinskega 14,
Celje, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima dva družbenika, in sicer: Jakončič Majda, Miličinskega 14, Celje in Perše Karel, Zehnergasse 4-6-3, Wiener Neustadt, Avstrija, ki prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe se razdeli med družbenika po vloženih deležih.
Sklep sta sprejela družbenika dne 29. 12.
1994.
Zoper te sklepe je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 10. 1995
Srg 3771/94
Rg-25109
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljev, ki jih zastopa odvetnik Bojan Šrot
iz Celja, za vpis prenehanja družbe po skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep.
Družba SARATEKS, proizvodnja tekstilnih izdelkov, d.o.o., Prebold n.h., Prebold, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima tri družbenike, in sicer: Štinek Matjaž, Štinek Tatjana, oba Prebold
127/g, Prebold, ter Friškovec Rudolf, Prebold 126, Prebold, ki prevzamejo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Premoženje družbe se razdeli med družbenike po vloženih deležih.
Sklep so sprejeli družbeniki dne 15. 12.
1994.

Srg 3650/94
Rg-25111
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljev, ki jih zastopa odvetnica mag. Marija Karlovšek iz Celja, za vpis prenehanja
družbe po skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep.
Družba SINTEL, inženiring s področja
elektrotehnike, elektronike in računalništva, d.o.o., Lava 42, Celje, preneha po
skrajšanem postopku.
Družba ima devet družbenikov, in sicer:
Basle Ivan, Šešče pri Preboldu 53, Prebold,
Etling Josip, M. Tita bb, Bjelovar, Pesjak
Vinko, Gotovlje 54/a, Žalec, Planinc Drago,
Opekarniška c. 12/e, Celje, Simonič Peter,
Laška vas 4, Laško, Simonič Albin, Debro
41, Laško, Slemenšek Borut, Puncerjeva 3,
Celje, Vetrih Hunski Anica, Lokrovec 8, Celje in Šantelj Milan, Udmat 5, Laško, ki
prevzamejo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe se razdeli med družbenike po enakih deležih.
Sklep so sprejeli družbeniki dne 17. 10.
1994.
Zoper te sklepe je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 10. 1995
Srg 1185/94
Rg-25920
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja, ki ga zastopa odvetnica Breda Kovač iz Žalca, za vpis prenehanja družbe po
skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep.
Družba J.O. audio, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Ul. Žalskega tabora 6, Žalec, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima enega družbenika, in sicer:
Ocvirk Jernej, Ul. Žalskega tabora 6, Žalec,
ki prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe ostane družbeniku.
Sklep je sprejela skupščina družbe dne
24. 3. 1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 10. 1995
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KOPER
Srg 94/00537
Rg-21535
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00537 z dne 17. 8. 1995 pod št. vložka
1/03396/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5678536
Firma: DOBEC, medicinsko kozmetični studio, d.o.o., Sežana
Skrajšana firma: DOBEC, d.o.o., Sežana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Sežana, Dane pri Sežani 61
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Dobec Josip.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel družbenik Josip Dobec iz Sežane, Dane
pri Sežani 61.
Srg 777/94
Rg-22919
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba MOHOR, trgovina, gostinstvo,
storitve, d.o.o., Sočerga št. 16, Slovensko
Gračišče, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/2986/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljice z
dne 28. 4. 1994.
Družbenica Slavica Ugrin, Rozmanova
37, Koper, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti družbe, da družba ni imela zaposlenih delavcev in da prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na družbenico.
Srg 2780/94
Rg-22927
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba IGRALNIŠKI INŽENIRING
7-7-7, inženiring s področja računalništva
in iger na srečo, d.o.o., Liminjanska ul. 6,
Portorož, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/741/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenika z dne 28. 12.
1994.
Družbenik Miran Lipovec iz Portoroža,
Liminjanska 6, izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba ni imela zaposlenih delavcev in da prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se izplača družbeniku.
Srg 3056/94
Rg-22929
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba ISTRACHIMICA, gostinstvo,
trgovina in storitve, uvoz in izvoz, d.o.o.,
Izola, Cona mestne obrti, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1/1806/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 21. 12. 1994.
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Družbenika Marija Ritoša iz Izole, Oktobrske revolucije 18/d in Antonino Cardile, Via Dei Soncini N. 117, Trst, Italija,
izjavljata, da so poplačane vse obveznosti
družbe, da družba ni imela zaposlenih delavcev in da prevzame obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se izroči družbenikoma vsakemu do
ene polovice, v nedeljivih stvareh po vsakemu do ene idealne polovice.
Zoper te sklepe o prenehanju je dopusten ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od
objave, sicer bo sodišče sprejelo sklepe o
izbrisu iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 9. 1995

plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na ustanoviteljico družbe.

Družba SCT GRADNJE PIRAN, d.o.o.,
Dantejeva ulica 1, Piran, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1/1808/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 27. 12. 1994.
Družbenik Splošno gradbeno podjetje
Slovenija ceste Tehnika, Obnova, d.d., Slovenska 56, Ljubljana, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena
vsa razmerja z delavci, kajti le-ti so razporejeni v družbo Splošno gradbeno podjetje
Slovenija ceste Tehnika, Obnova, d.d., Slovenska 56, Ljubljana in da prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na družbenika.

Srg 1387/94
Rg-24609
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba TENSPORT, storitve na področju športa, rekreacije, oddiha in trgovine, družba z omejeno odgovornostjo,
Sežana, Gradišče 7, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/1304/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 22. 4. 1994.
Družbenika Valič Nevenka iz Sežane,
Cesta na Lenivec 20 in Počkaj Iztok iz Rodika 72, izjavljata, da so poplačane vse obveznosti družbe, da družba ni imela zaposlenih delavcev in da prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli vsakemu družbeniku do
ene polovice.
Srg 1537/94
Rg-24610
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba ERNESTINI, trgovina in prevozniške storitve, d.o.o., Koper, Istrska
cesta bš, c/o Hotel Žusterna, ki je vpisana
pri tem sodišču pod vložno št. 1/1191/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 30. 5. 1994.
Družbenika Giancarlo in Davide Ernestini, oba iz Kopra, Vojkovo nabrežje 20,
izjavljata, da so poplačane vse obveznosti
družbe, da družba ni imela zaposlenih delavcev in da prevzame obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na družbenika, vsakemu
do ene polovice.
Srg 1727/94
Rg-24613
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba M & M STYLE, trgovina in
zastopništvo, d.o.o., Koper, Puntarska 5,
Koper, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/1655/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljice z
dne 1. 6. 1994.
Ustanoviteljica Marinela Kozlovič, Ariol 13, Bertoki, izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba ni imela zaposlenih delavcev in da prevzame obveznost

Srg 2513/94
Rg-24614
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba A, gradbeništvo, storitve, finance, trgovina, Postojna, d.d., Volaričeva 42, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/3630/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljice z
dne 9. 5. 1994.
Ustanovitelji delniške družbe Stanovanjska zadruga Pivka, Volaričeva 42, Postojna,
Kozjan Tilka, Erazmova 29, Postojna, Poljšak Leonarda, Planina 23 in Rupnik Branko,
Rakitnik 36, Prestranek, izjavljajo, da so
poplačane vse obveznosti družbe, da družba
ni imela zaposlenih delavcev in da prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli tako, da vsak delničar
prejme vplačan delež ali glede na število
delnic njegov sorazmeren del.
Srg 2771/94
Rg-24616
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba PLASTICOM, d.o.o., podjetje
za proizvodnjo in inženiring izdelkov in
umetnih mas Koper, Vena Pilona 18, Koper, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št. 1/3405/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 27. 12.
1994.
Edini družbenik Cek Mirjan iz Kopra,
Vena Pilona 18, izjavlja, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da družba ni imela
zaposlenih delavcev in da prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na družbenika.

Srg 3437/94
Rg-24621
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba ERI-MAX, gradbeništvo in inženiring, d.o.o., Studeno 16, Postojna, ki
je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/3613/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljice z dne 29. 12.
1994.
Družbenica Erika Koblar iz Postojne, Pivška 1a, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti družbe, da družba ni imela zaposlenih delavcev in da prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na družbenico.
Zoper te sklepe o prenehanju je dopusten ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od
objave, sicer bo sodišče sprejelo sklepe o
izbrisu iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 17. 10. 1995

Srg 2933/94
Rg-24618
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba CUBUS, trgovina, inženiring
in storitve, d.o.o., Postojna, Ljubljanska
cesta 9, Postojna, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/1733/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev in edinihdružbenikov z dne 24. 5.
1994.
Družbenika Jožef in Breda Podboj iz Postojne, Ljubljanska 9, izjavljata, da so poplačane vse obveznosti družbe, da družba ni
imela zaposlenih delavcev in da prevzameta
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na družbenika v razmerju poslovnih deležev.

Srg 94/01518
Rg-24342
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/01518 z dne 5. 10. 1995, pod št. vložka
1/01118/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5372461
Firma: MI, marketing proizvodnja in
prodaja artiklov v neprehrambeni industriji, d.o.o., Dragonja 119, Sečovlje
Skrajšana firma: MI, marketing, d.o.o.,
Dragonja
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Sečovlje, Dragonja 119
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Maklič Ivan in Maklič
Maja.
Sklep skupščine z dne 25. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku pod št. Srg 1518/94 z dne
5. 10. 1995. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
družbenika Maja in Ivan Maklič, oba iz Sečovelj, Dragonja 119.

Srg 2936/94
Rg-24619
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:

Srg 94/01260
Rg-23475
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
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94/01260 z dne 4. 9. 1995, pod št. vložka
1/03960/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5749999
Firma: GUMEX, vulkanizerske storitve, trgovina in gostinstvo, d.o.o., Pivka
Skrajšana firma: GUMEX, d.o.o., Pivka
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: PIVKA, Postojnska 32
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Hrvatič Stojan.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe je prevzel družbenik Stojan Hrvatič iz Pivke, Postojnska 30.

Škofji Loki, Vešter 13a, vpisana na reg. vl.
št. 1/2408/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
družbenika Zadravec Andreja in Šmid Marko, oba Vešter 13a, Škofja Loka.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Temeljno sodišče v Kranju
enota v Kranju
dne 18. 8. 1994

hanja družbe po skrajšanem postopku dne
31. 7. 1995 sklenilo:
v sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/2516/00 vpiše izbris družbe MDC,
podjetje za proizvodnjo, razvoj, svetovanje in trženje elektronske in kmetijske
tehnologije, Mavčiče, d.o.o., s sedežem v
Mavčičah, Praše 4, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Srg 94/01582
Rg-23486
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/01582 z dne 4. 9. 1995, pod št. vložka
1/02124/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5500133
Firma: ELPOL, postavljanje antenskih
sistemov, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: ELPOL, d.o.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Koper, II. prekomorske 26a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Markovič Zvonko.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe je prevzel družbenik Zvonko Markovič iz Kopra,
II. Prekomorske brigade 26a.
Srg 94/00844
Rg-25424
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/00844 z dne 19. 10. 1995, pod št. vložka
1/03233/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: KLEIO, trgovina, turizem in
proizvodni inženiring, d.o.o., Sežana
Skrajšana firma: KLEIO, d.o.o., Sežana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Sežana, Križ 144
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: Mohorič Roberto, Peršolja
Tomaž, Peršolja Aleksander in Mohorič Fiore.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku pod št. Srg 844/94 z dne
19. 10. 1995. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Tomaž Peršolja in Aleksander Peršolja oba iz
Sežane, Križ 144, Robert Mohorič iz Portoroža, Šentjane 21 in Fiore Mohorič iz Portoroža, Obala 97.

KRANJ
Srg 1839/94
Rg-10021
Družba TRK, podjetje za kovinsko in
nekovinsko proizvodnjo, računalništvo in
trgovino, d.o.o., Škofja Loka, s sedežem v

Srg 956/94
Rg-16413
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 956/94, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
29. 5. 1995 sklenilo:
v sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/2099/00 vpiše izbris družbe AKŠ
PROSEN, avtokleparstvo in šivilstvo,
d.o.o., Gorenja vas, s sedežem Gorenja
vas 141a, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.
Srg 479/94
Rg-16416
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 479/94, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
29. 5. 1995 sklenilo:
v sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/864/00 vpiše izbris družbe DAMEDIA,
podjetje za finančne in organizacijske storitve in posredovanja, Kranj, d.o.o., s
sedežem v Kranju, Vrečkova 7, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 5. 1995
Srg 910/95
Rg-20347
Družba PRAH OPTIKA, podjetje za
svetovanje in prodajo proizvodov s področja optike, d.o.o., Kranj, s sedežem
Kranj, Cankarjeva 4, vpisana na reg. vl. št.
1/3460/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Kurt
Prach, Widmanngasse 44, 9500 Villach –
Beljak, Avstrija.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 13. 7. 1995
Srg 421/94
Rg-20328
Temeljno sodišče v Kranju, enota v Kranju, je v registrski zadevi št. Srg 421/94,
zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne 31. 7. 1995 sklenilo:
v sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/525/00 vpiše izbris družbe TOPOL,
trgovina in storitve, Kranj, d.o.o., s sedežem v Kranju, Gregorčičeva 7, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Srg 3681/94
Rg-20332
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3681/94, zaradi vpisa prene-

Srg 3635/94
Rg-20359
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3635/94, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
31. 7. 1995 sklenilo:
v sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/1537/00 vpiše izbris družbe IMMOREX, uvozno-izvozno podjetje za trgovino, inženiring, proizvodnjo, zastopanje in
svetovanje, Radovljica, d.o.o., s sedežem v
Radovljici, Gradnikova 72, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Srg 3475/94
Rg-20363
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3475/94, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
31. 7. 1995 sklenilo:
v sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/3290/00 vpiše izbris družbe VAR, podjetje za proizvodnjo in instalacijska dela,
d.o.o., Škofja Loka, s sedežem Pungert 17,
Škofja Loka, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Srg 3472/94
Rg-20364
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3472/94, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
31. 7. 1995 sklenilo:
v sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/2614/00 vpiše izbris družbe MEDICUS, podjetje za svetovanje, storitve, posredovanje, zastopanje in trgovino, d.o.o.,
Tržič, s sedežem Vrtna ulica 40, Križe pri
Tržiču, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.
Srg 3830/94
Rg-20384
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3830/94, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
31. 7. 1995 sklenilo:
v sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/3888/00 vpiše izbris družbe P&H, zastopanje, posredovanje, analize, d.o.o.,
Zg. Dobrava, s sedežem Zgornja Dobrava
37, Kamna Gorica, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.
Srg 3751/94
Rg-20386
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3751/94, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
31. 7. 1995 sklenilo:
v sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/4696/00 vpiše izbris družbe PORTAL,
trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.,
Kranj, s sedežem Jezerska c. 23, Kranj,
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 31. 7. 1995
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Srg 606/95
Rg-23998
Družba KODEK, podjetje za storitve
in trgovino, d.o.o., Kranj, s sedežem v
Kranju, Trg Prešernove brigade 2, vpisana na reg. vl. št. 1/4069/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame družbenica Kodek Zdenka, Trg Prešernove brigade 2, Kranj.
Zoper sklep družbenika o prenehanju družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v 15
dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 8. 1995

hinjska Bistrica, s sedežem v Bohinjski
Bistrici, Triglavska 16, zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku.

Srg 3338/94
Rg-24071
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3338/94, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
2. 8. 1995 sklenilo:
v sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/4359/00 vpiše izbris družbe ORFEJ,
proizvodnja, trgovina, storitve, zastopanje, d.o.o., Kranj, s sedežem v Kranju,
Betonova 60, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 2. 8. 1995

Srg 4038/94
Rg-24000
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 4038/94, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
2. 8. 1995 sklenilo:
v sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/416/00 vpiše izbris družbe 2 M, podjetje za svetovanje in trgovino, d.o.o.,
Škofja Loka, s sedežem Gorenja vas – Reteče 7, Škofja Loka, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.
Srg 3867/94
Rg-24002
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3867/94, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
2. 8. 1995 sklenilo:
v sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/3465/00 vpiše izbris družbe E & E,
trgovina in svetovanje, d.o.o., Zg. Bitnje,
s sedežem v Zg. Bitnjah 167, Žabnica, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Srg 3930/94
Rg-24004
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3930/94, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
2. 8. 1995 sklenilo:
v sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/5112/00 vpiše izbris družbe SLOCAN
INTERNATIONAL, trgovina in posredništvo Kranj, d.o.o., s sedežem v Kranju,
Jezerska c. 118, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Srg 3370/94
Rg-24009
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3370/94, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
2. 8. 1995 sklenilo:
v sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/2880/00 vpiše izbris družbe BIR-MA,
Birnbacher, Mali in ostali, d.o.o., mednarodno podjetje za gospodarsko revizijo in
svetovanje Brezje, s sedežem Noše 4, Brezje, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Srg 3182/94
Rg-24014
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3182/94, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
2. 8. 1995 sklenilo:
v sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/4495/00 vpiše izbris družbe NITKA,
podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Bo-

Srg 633/95
Rg-24025
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 633/95, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne 2. 8.
1995 sklenilo:
v sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/3873/00 vpiše izbris družbe LIGI, podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Selo pri Žirovnici, s sedežem Žirovnica,
Selo 36, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.
Srg 273/95
Rg-24030
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 273/94, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne 2. 8.
1995 sklenilo:
v sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/1526/00 vpiše izbris družbe INOVEX,
podjetje za uvoz, izvoz, posredovanje, zastopanje in proizvodnjo, d.o.o., Žirovnica,
s sedežem v Žirovnici, Smokuč 45, zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku.
Srg 3627/94
Rg-24038
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3627/94, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
2. 8. 1995 sklenilo:
v sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/945/00 vpiše izbris družbe MOBIL,
podjetje za trgovino z avtomobili in rezervnimi deli, Škofja Loka, d.o.o., s sedežem Frankovo naselje 150, Škofja Loka,
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Srg 4110/94
Rg-24040
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 4110/94, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
2. 8. 1995 sklenilo:
v sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/2865/00 vpiše izbris družbe PIGMA,
marketing in trgovina, d.o.o., Zasip, s sedežem Zasip, Sebenje 63, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 78/95
Rg-24447
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 78/95, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
3. 10. 1995 sklenilo:
v sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/5185/00 vpiše izbris družbe KONESA, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Mojstrana, s sedežem Alojza Rabiča 3,
Mojstrana, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Srg 479/95
Rg-24448
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 479/95, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
3. 10. 1995 sklenilo:
v sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/2691/00 vpiše izbris družbe OVSENEK, zaključna dela v gradbeništvu,
d.o.o., Kranj, s sedežem Kranj, Moša Pijade 44, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.
Srg 635/95
Rg-24450
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 635/95, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
3. 10. 1995 sklenilo:
v sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/3711/00 vpiše izbris družbe BEMA,
proizvodnja, storitve, trgovina, d.o.o., Tržič, s sedežem Loka 25, Tržič, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 572/94
Rg-24046
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 572/94, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne 2. 8.
1995 sklenilo:
v sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/5105/00 vpiše izbris družbe SAK,
uvoz, izvoz, proizvodnja, storitve, d.o.o.,
Sorica, s sedežem v Zg. Sorici 46, Sorica,
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 647/95
Rg-24451
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 647/95, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
3. 10. 1995 sklenilo:
v sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/1865/00 vpiše izbris družbe RASINGER, proizvodno-predelovalno in trgovsko
podjetje z lesom in lesnimi izdelki, Podkoren, d.o.o., s sedežem Podkoren 63,
Kranjska Gora, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 287/95
Rg-24049
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 287/95, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne 2. 8.
1995 sklenilo:
v sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/753/00 vpiše izbris družbe TRIMEX,
podjetje za turizem, gostinstvo, proizvodnjo in trgovino, izvoz-uvoz Kranj, d.o.o.,
s sedežem Kranj, Partizanska 17, zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 728/95
Rg-24460
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 728/95, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
3. 10. 1995 sklenilo:
v sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/2116/00 vpiše izbris družbe KRPAM,
podjetje za opravljanje avtoservisnih storitev, trgovino in marketing Kranj, d.o.o.,
s sedežem v Kranju, Struževo 1, zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku.
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Srg 3308/94
Rg-24463
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3308/94, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
3. 10. 1995 sklenilo:
v sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/4605/00 vpiše izbris družbe SESTOPAM, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Bohinjska Bela, s
sedežem Bohinjska Bela 107, Bohinjska
Bela, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 1074/94
Rg-23868
Okrožno sodišče v Krškem, kot registrsko sodišče na predlog na podlagi 398. člena zakona o gospodarskih družbah in 38. ter
25. člena uredbe o vpisu družb in drugih
pravnih oseb v sodni register dne 3. 10.
1995 po uradni dolžnosti sklenilo:
MK POHIŠTVO, podjetje za izdelavo
in popravilo lesenih izdelkov in trgovino,
d.o.o., Sevnica, Kvedrova cesta 20/a, se
izbriše iz sodnega registra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj
Kreže Damijan, Sevnica, Kvedrova cesta
20/a.

Srg 954/94
Rg-23889
Okrožno sodišče v Krškem, kot registrsko sodišče na predlog na podlagi 398. člena zakona o gospodarskih družbah in 38. ter
25. člena uredbe o vpisu družb in drugih
pravnih oseb v sodni register dne 3. 10.
1995 po uradni dolžnosti sklenilo:
VIBBO, podjetje za trgovino na debelo
in drobno, Sevnica, d.o.o., Bohorska 13, se
izbriše iz sodnega reigstra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela ustanoviteljica Ada Kozmus, Kvedrova 3, Sevnica.

Srg 730/95
Rg-24464
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 730/95, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
3. 10. 1995 sklenilo:
v sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/3615/00 vpiše izbris družbe VELIOM, podjetje za vzdrževanje elektroinstalacij, d.o.o., Tržič, s sedežem Tržič,
Zvirče 32, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 10. 1995

KRŠKO

Srg 1195/94
Rg-23870
Okrožno sodišče v Krškem, kot registrsko sodišče na predlog na podlagi 398. člena zakona o gospodarskih družbah in 38. ter
25. člena uredbe o vpisu družb in drugih
pravnih oseb v sodni register dne 3. 10.
1995 po uradni dolžnosti sklenilo:
SPEKTRA, trgovsko podjetje Sevnica,
d.o.o., se izbriše iz sodnega reigstra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela ustanoviteljica Ostanek Majda, Dolenjskega odreda 1,
Trebnje.

Srg 1589/94
Rg-23862
Okrožno sodišče v Krškem, kot registrsko sodišče na predlog na podlagi 398. člena zakona o gospodarskih družbah in 38. ter
25. člena uredbe o vpisu družb in drugih
pravnih oseb v sodni register dne 3. 10.
1995 po uradni dolžnosti sklenilo:
VIDKO, kmetijska proizvodnja in trgovina, Čatež, d.o.o., Rimska cesta 22,
Brežice, se izbriše iz sodnega reigstra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj
Tone Zevnik, Rimska cesta 22, Čatež ob
Savi, Brežice.

Srg 978/94
Rg-23879
Okrožno sodišče v Krškem, kot registrsko sodišče na predlog na podlagi 398. člena zakona o gospodarskih družbah in 38. ter
25. člena uredbe o vpisu družb in drugih
pravnih oseb v sodni register dne 3. 10.
1995 po uradni dolžnosti sklenilo:
I-TRADE, trgovina in storitve, Brežice, d.o.o., Cesta bratov Milavcev 1, Brežice, se izbriše iz sodnega reigstra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela ustanoviteljica Recer Iva, Cesta bratov Milavcev 1,
Brežice.

Srg 1142/94
Rg-23863
Okrožno sodišče v Krškem, kot registrsko sodišče na predlog na podlagi 398. člena zakona o gospodarskih družbah in 38. ter
25. člena uredbe o vpisu družb in drugih
pravnih oseb v sodni register dne 3. 10.
1995 po uradni dolžnosti sklenilo:
AVTO ŠOLA JAZON, d.o.o., Senovo,
C. bratov Zorko 15, Senovo, se izbriše iz
sodnega reigstra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj
Zakonjšek Matevž, C. bratov Zorko 15, Senovo.

Srg 1775/94
Rg-23880
Okrožno sodišče v Krškem, kot registrsko sodišče na predlog na podlagi 398. člena zakona o gospodarskih družbah in 38. ter
25. člena uredbe o vpisu družb in drugih
pravnih oseb v sodni register dne 3. 10.
1995 po uradni dolžnosti sklenilo:
LES, projektiranje, izdelava in montaža pohištva in opreme, Boštanj, d.o.o.,
Šmarčna 22, se izbriše iz sodnega reigstra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj
Stanislav Levstik, Šmarčna 22, Boštanj.

Srg 1013/94
Rg-23867
Okrožno sodišče v Krškem, kot registrsko sodišče na predlog na podlagi 398. člena zakona o gospodarskih družbah in 38. ter
25. člena uredbe o vpisu družb in drugih
pravnih oseb v sodni register dne 3. 10.
1995 po uradni dolžnosti sklenilo:
TELMAH, agencija za storitvene dejavnosti in trgovino, d.o.o., Sevnica, Prvomajska 13, se izbriše iz sodnega reigstra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj
Kuhar Bojan, Prvomajska 13, Sevnica.

Srg 1702/94
Rg-23886
Okrožno sodišče v Krškem, kot registrsko sodišče na predlog na podlagi 398. člena zakona o gospodarskih družbah in 38. ter
25. člena uredbe o vpisu družb in drugih
pravnih oseb v sodni register dne 3. 10.
1995 po uradni dolžnosti sklenilo:
ZLATKA, storitveno podjetje, d.o.o.,
Cerklje ob Krki, Cerklje ob Krki 73, se
izbriše iz sodnega reigstra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela ustanoviteljica Kaplan Zlatka, Cerklje ob Krki 37, Cerklje ob Krki.

Srg 1284/94
Rg-23894
Okrožno sodišče v Krškem, kot registrsko sodišče na predlog na podlagi 398. člena zakona o gospodarskih družbah in 38. ter
25. člena uredbe o vpisu družb in drugih
pravnih oseb v sodni register dne 3. 10.
1995 po uradni dolžnosti sklenilo:
ŠPICA, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Sevnica, Drožanjska 23, se izbriše iz sodnega reigstra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela ustanoviteljica Novšak Jožefa-Terezija, Drožanjska
23, Sevnica.
Zoper te sklepe je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes
pri tem sodišču, v dveh izvodih.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 3. 10. 1995
Srg 2377/94
Rg-24608
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
objavlja sklep:
Družba MEHANOSTROJ, uvoz-izvoz,
servis kmetijskih strojev Studenec, d.o.o.,
Hudo Brezje 6, Studenec, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
19. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj in edini družbenik je Žnidaršič Anton, Hudo Brezje 6, Studenec, z
ustanovitvenim kapitalom 118.479,80 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 118.479,80
SIT prenese v celoti na ustanovitelja Žnidaršič Antona, Hudo Brezje 6, Studenec.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 17. 10. 1995
Srg 190/95
Rg-26578
Okrožno sodišče v Krškem, kot registrsko sodišče na predlog na podlagi določila
398. člena zakona o gospodarskih družbah
in 38. ter 25. člena uredbe o vpisu družb in
drugih pravnih oseb v sodni register dne
20. 11. 1995 po uradni dolžnosti sklenilo:
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TEMPO, kooperacija in trgovina, Sevnica, d.o.o., Naselje heroja Maroka 2, se
izbriše iz sodnega registra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj Janez
Košar, Naselje heroja Maroka 2, Sevnica.

Sedež: Sodražica, Vinice 22
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Arko Franc in Arko Danica, izstopila 4. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 4. 4. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Arko Franc, Petrinci 3, Sodražica, 1.000
SIT in Arko Danica, Vinice 22, Sodražica,
1.000 SIT.

Sedež: Ljubljana, Tacenska 104
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Demšar Mihael, izstopil
23. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Mihael Demšar, Ljubljana, Tacenska 104.

Srg 1933/94
Rg-26579
Okrožno sodišče v Krškem, kot registrsko sodišče na predlog na podlagi določila
398. člena zakona o gospodarskih družbah
in 38. ter 25. člena uredbe o vpisu družb in
drugih pravnih oseb v sodni register dne
20. 11. 1995 po uradni dolžnosti sklenilo:
BONSAI, podjetje za proizvodnjo, trgovino, turizem, svetovanje in servisiranje, Čatež ob Savi, d.o.o., Topliška c. 5,
Brežice, se izbriše iz sodnega registra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj
Alain Mohor, Čatež ob Savi, Topliška c. 5,
Brežice.
Zoper ta sklepa je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes
pri tem sodišču, v dveh izvodih.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 20. 11. 1995

LJUBLJANA
Srg 94/05278
Rg-11269
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/05278 z dne 20. 1. 1995, pod št. vložka
1/03866/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: PAPIS, d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve, marketing,
znanstveno raziskovalno in kulturno glasbeno dejavnost, inženiring in ...
Skrajšana firma: PAPIS, d.o.o., Ljubljana, Brajnikova 33
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Brajnikova 33
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Novak Jelka Gabrijela in
Novak Matej, izstopila 11. 4. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Jelka Gabrijela Novak, Brajnikova 33,
Ljubljana in Matej Novak, Kersnikova 4a,
Celje.
Srg 94/02857
Rg-20604
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/02857 z dne 30. 5. 1995, pod št. vložka
1/11239/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: KOVINALES, podjetje za predelavo lesa, kovine, trgovino in turizem,
d.o.o., Ribnica, Vinice 22, Sodražica
Skrajšana firma: KOVINALES, Ribnica, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Srg 94/02049
Rg-20755
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/02049 z dne 20. 7. 1995, pod št. vložka
1/07819/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi združitve s podjetjem INTER GAMA, d.o.o., Ljubljana, s temile podatki:
Firma: GAMA TRADE LJUBLJANA,
podjetje za trgovino in proizvodnjo,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GAMA TRADE
LJUBLJANA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Pražakova 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Urbanc Gašper, izstopil 10.
2. 1994.
Pripojitev k INTER GAMA, d.o.o., Ljubljana, na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
10. 2. 1994.
Pripojitev začne veljati z vpisom v register po sedežu prevzemne družbe.
Srg 94/08346
Rg-22448
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/08346 z dne 23. 6. 1995, pod št. vložka
1/16543/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ELCOOP, podjetje za elektroinštalacijske, turistične in športno-rekreativne storitve, d.o.o., Ljubljana, Putrihova 6
Skrajšana firma: ELCOOP, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Putrihova 6
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Vukšinič Peter, izstopil
22. 4. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Vukšinič Peter, Putrihova 6, Ljubljana.
Srg 94/08257
Rg-22449
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/08257 z dne 21. 6. 1995, pod št. vložka
1/07868/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: REVIZOR, podjetje za ekonomsko finančno svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: REVIZOR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Srg 94/08354
Rg-22450
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/08354 z dne 21. 6. 1995, pod št. vložka
1/03479/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: V B H, d.o.o., Ljubljana, Kebetova 1
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Kebetova 1
Osnovni kapital: 177.149 SIT
Ustanovitelji: Bergant Marjan, Volk Drago, Krajevna skupnost Ljubo Šercer in
Hofferle Franc, izstopili 10. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Bergant Marjan, Martinova pot 25,
Ljubljana, Hofferle Franc, Rožna dolina c.
IX/19, Ljubljana, Volk Darko, Ig pri Ljubljani in Krajevna skupnost Ljubo Šercer,
Ljubljana, Kebetova 1.
Srg 94/09888
Rg-22477
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/09888 z dne 22. 6. 1995, pod št. vložka
1/11613/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: BIOMEN, d.o.o., trgovsko podjetje z zdravo prehrano in preparati, Kolodvorska 6, Ribnica
Skrajšana firma: BIOMEN, d.o.o., Ribnica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ribnica, Kolodvorska 6
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Ivančič Slavko, izstopil
20. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Ivančič Slavko, Kolodvorska 6, Ribnica.
Srg 94/16592
Rg-24745
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/16592 z dne 30. 8. 1995, pod št. vložka
1/23493/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5768152
Firma: KOLINSKA – KEMIN, podjetje za proizvodnjo in prodajo kemičnih izdelkov, d.o.o., Ljubljana, Središka c. 5
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Središka c. 5
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Kolinska, prehrambena industrija, d.d., izstop 12. 12. 1994.
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Sklep skupščine z dne 12. 12. 1994 o
prenehanjudružbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzema ustanovitelj Kolinska, prehrambena industrija, d.d., Ljubljana, Šmartinska c. 30.

Sedež: Medvode, Goričane 9b
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Bešter Vlado, izstopil 30. 5.
1994.
Pripojitev k podjetju ZIR PODATKI,
podjetje za usluge obdelave podatkov,
d.o.o., Ljubljana, Koprska 94, (št. reg. vložka 1/4231/00/00), na podlagi pripojitvenega
sklepa z dne 30. 5. 1994. Pripojitev začne
veljati z vpisom v register po sedežu prevzemne družbe.

Ustanoviteljica: Nikolić Maja, izstopila
16. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 16. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzema ustanoviteljica Nikolić Maja, Jezerškova 24, Komenda.

Srg 94/17842
Rg-24751
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/17842 z dne 29. 9. 1995, pod št. vložka
1/14277/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi pripojitve
k podjetju ZIR, podatki, d.o.o., Ljubljana,
Koprska 94, s temile podatki:
Firma: CIBELIN, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Celovška 476
Skrajšana firma: CIBELIN, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 476
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Celovška 476
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Švegelj Vladimira in Švegelj Slavko, izstopila 30. 5. 1994.
Pripojitev k podjetju ZIR PODATKI,
podjetje za usluge obdelave podatkov,
d.o.o., Ljubljana, Koprska 94, (št. reg. vložka 1/4231/00), na podlagi pripojitvenega
sklepa z dne 30. 5. 1994. Pripojitev začne
veljati z vpisom v register po sedežu prevzemne družbe.
Srg 94/17867
Rg-24752
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/17867 z dne 29. 9. 1995, pod št. vložka
1/15557/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa družbe zaradi pripojitve k podjetju ZIR podatki, d.o.o., Ljubljana, Koprska 94, s temile podatki:
Firma: FLEK-B, vzdrževanje čistoče,
d.o.o., Medvode, Goričane 9b
Skrajšana firma: FLEK-B, d.o.o., Medvode
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Medvode, Goričane 9b
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Bešter Tanja in Bešter
Vlado, izstopila 30. 5. 1994.
Pripojitev k podjetju ZIR PODATKI,
podjetje za usluge obdelave podatkov,
d.o.o., Ljubljana, Koprska 94, (št. reg. vložka 1/4231/00), na podlagi pripojitvenega
sklepa z dne 30. 5. 1994. Pripojitev začne
veljati z vpisom v register po sedežu prevzemne družbe.
Srg 94/17868
Rg-24753
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/17868 z dne 29. 9. 1995, pod št. vložka
1/10306/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa družbe zaradi pripojitve k podjetju ZIR podatki, d.o.o., Ljubljana, Koprska 94, s temile podatki:
Firma: MEDICO U & B, medicinska
oprema, d.o.o., Medvode, Goričane 9b
Skrajšana firma: MEDICO U & B,
d.o.o., Medvode, Goričane 9b
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Srg 94/02152
Rg-24769
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/02152 z dne 23. 6. 1995, pod št. vložka
1/18888/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: EM, podjetje za trgovino, inženiring in posredovanje, d.o.o., Marinkov
trg 3, Ljubljana
Skrajšana firma: EM, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Marinkov trg 3
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Janžek Matej in Janžek
Eva, izstopila 24. 3. 1994.
Sklep skupščine z dne 24. 3. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Eva Janžek in Matej Janžek, oba Marinkov trg 3, Ljubljana.
Srg 94/02663
Rg-24771
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/02663 z dne 11. 7. 1995, pod št. vložka
1/04467/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi preoblikovanja v podjetnika posameznika s temile
podatki:
Firma: LESKOVŠEK DRAGO, popravila podvozij, motorjev in prenosnega mehanizma z vgrajevanjem delov, d.o.o.
Skrajšana firma: L. D., d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Litijska 159
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Leskovšek Drago, izstopil
22. 6. 1994.
Izbris d.o.o. zaradi preoblikovanja v podjetnika posameznika.
Srg 94/06825
Rg-24792
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/06825 z dne 12. 7. 1995, pod št. vložka
1/14027/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5538548
Firma: MANIK, trgovina na debelo in
drobno, d.o.o.
Skrajšana firma: MANIK, d.o.o., Jezerškova 24, Komenda
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Komenda, Jezerškova 24
Osnovni kapital: 8.000 SIT

Srg 94/10739
Rg-24798
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/10739 z dne 12. 7. 1995, pod št. vložka
1/06757/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5368901
Firma: MON-PAN, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Dragomer, Stara
cesta 26
Skrajšana firma: MON-PAN, d.o.o.,
Dragomer
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dragomer, Stara cesta 26
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Seliškar Matija, izstopil
24. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 24. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzema ustanovitelj Seliškar Matija, Stara cesta
26, Dragomer.
Srg 94/10749
Rg-24799
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/10749 z dne 30. 8. 1995, pod št. vložka
1/13085/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5519772
Firma: NIKA, podjetje za trgovino in
proizvodnjo, d.o.o., Trg NOB 5, Dol pri
Hrastniku
Skrajšana firma: NIKA, d.o.o., Dol pri
Hrastniku
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dol pri Hrastniku, Trg NOB 5
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Kavzar Frančiška, izstopila 23. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzema ustanoviteljica Kavzar Frančiška, Log
28e, Hrastnik.
Srg 94/10803
Rg-24808
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/10803 z dne 11. 7. 1995, pod št. vložka
1/09097/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5425131
Firma: FASHION LINE, podjetje za trgovinsko in servisno dejavnost ter raču-
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nalniško podprte usluge, d.o.o., Grosuplje
Skrajšana firma: FASHION LINE,
d.o.o., Grosuplje, Hribarjeva 1
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Grosuplje, Hribarjeva 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Aberšek Vanda in Aberšek Tomaž, izstopila 30. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 30. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Aberšek Vanda in Aberšek Tomaž, oba
Šentpavel 1a, Šentvid pri Stični.

dovodna 36, Ljubljana in Belušič Leon, Rozmanova 24, Ilirska Bistrica.

Sklep skupščine z dne 26. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzemata ustanovitelja Spasić Miroslav, Gerbičeva 25a, Ljubljana in Kranjc Anton, Rakitna 103, Preserje.

Srg 94/10822
Rg-24810
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 94/10822 z dne 31. 8. 1995, pod št.
vložka 1/11068/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5474485
Firma: KASKOM, proizvodnja in trgovina z računalniško programsko opremo,
nadzor, upravljanje in vzdrževanje računalniške programske opreme, d.o.o.
Skrajšana firma: KASKOM, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Einspielerjeva 14
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Kamenšek Mladen, izstopil 30. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 30. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzema ustanovitelj Kamenšek Mladen, Einspielerjeva 14, Ljubljana.
Srg 94/10853
Rg-24813
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 94/10853 z dne 30. 8. 1995, pod št.
vložka 1/03521/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5314313
Firma: VAL, podjetje za oblikovanje,
projektiranje, inženiring, proizvodnjo in
trgovino, d.o.o., Ljubljana, Vodovodna 36
Skrajšana firma: VAL, d.o.o., Ljubljana, Vodovodna 36
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Vodovodna 36
Osnovni kapital: 2.010 SIT
Ustanovitelji: Petkovšek-Leskovec Elizabeta, Leskovec Boris in Belušič Leon, izstopila 1. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 1. 6. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Petkovšek-Leskovec Elizabeta, Vodovodna 36, Ljubljana, Leskovec Boris, Vo-

Srg 94/10880
Rg-24815
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/10880 z dne 11. 7. 1995, pod št. vložka
1/03090/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5306175
Firma: MARS, trgovina na veliko in
malo, d.o.o., Ulica T. Zajca 8, Mengeš
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Mengeš, Ulica T. Zajca 8
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Golob Stanislav in Golob
Sandi, izstopila 26. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 26. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzemata Golob Stanislav in Golob Sandi, oba
Ulica T. Zajca 8, Mengeš.
Srg 94/10889
Rg-24816
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/10889 z dne 12. 7. 1995, pod št. vložka
1/03967/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5339146
Firma: PALČEK, d.o.o., podjetje v zasebni lastnini za proizvodnjo in prodajo
konfekcije, igrač in potrebščin za otroke,
Ljubljana, Gerbičeva 25a
Skrajšana firma: PALČEK, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Gerbičeva 25a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Spasić Liljana, izstopila
26. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 26. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzema ustanoviteljica Spasić Ljiljana, Gerbičeva 25a, Ljubljana.
Srg 94/10890
Rg-24817
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 94/10890 z dne 12. 7. 1995, pod št.
vložka 1/04134/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5368456
Firma: NISPO, d.o.o., podjetje za gradbeni inženiring, Ljubljana, Gerbičeva 25a
Skrajšana firma: NISPO, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Gerbičeva 25a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Spasić Miroslav in Kranjc
Anton, izstopila 26. 5. 1994.

Srg 94/10904
Rg-24821
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/10904 z dne 12. 7. 1995, pod št. vložka
1/05080/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: BALA, d.o.o., podjetje za svetovanje, zastopanje in turizem
Skrajšana firma: BALA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Hradetskega 10
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Kremser Micki Draginja Iva, izstopila 2. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 2. 6. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzema ustanoviteljica Kremser Micki Draginja
Iva, Ob žici 7, Ljubljana.
Srg 94/10918
Rg-24824
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/10918 z dne 12. 7. 1995, pod št. vložka
1/24269/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5800293
Firma: M. I. Š., trgovina, predelava
tekstila in drobna galanterija, d.o.o., Velike Lašče 138
Skrajšana firma: M. I. Š., Velike Lašče,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Velike Lašče, Velike Lašče 138
Osnovni kapital: 361.130 SIT
Ustanoviteljica: Štok Mirjana, izstopila
9. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 1. 6. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzema ustanoviteljica Štok Mirjana, Velike Lašče 138, Velike Lašče.
Srg 95/03439
Rg-24844
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
95/03439 z dne 31. 7. 1995, pod št. vložka
1/09467/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa družbe zaradi izbrisa družbe zaradi pripojitve k ABANKI,
d.d., s temile podatki:
Matična št. 5427665
Firma: ATIM, podjetje za finance, tehnične in poslovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ATIM, d.o.o., Ljubljana
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Tivolska c. 50
Osnovni kapital: 17,400.000 SIT
Ustanovitelja: ABANKA, d.d., in Sitar
Janez, izstopila 30. 5. 1994.
Pripojitev k ABANKI, d.d., Ljubljana,
Slovenska c. 58 (št. reg. vl. 1/2828/00), na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 30. 5.
1995. Pripojitev začne veljati z vpisom v
register po sedežu prevzemne družbe.

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Šilc Milan in Šilc Roža,
izstopila 25. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela ustanovitelja Šilc Milan in Šilc Ruža,
oba Dalmatinova 9, Ljubljana.

Sedež: Ribnica, Breg 84
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Zakrajšek Andreja in Zakrajšek Jože, izstopila 20. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Zakrajšek Andreja in Zakrajšek Jože,
oba Breg 84, Ribnica.

Srg 95/03746
Rg-24847
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
95/03746 z dne 30. 6. 1995, pod št. vložka
1/16147/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi pripojitve
k GPG RAFIS, d.o.o., Grosuplje, s temile
podatki:
Matična št. 5594839
Firma: GPG BITING, podjetje za računalniški inženiring, d.o.o., Grosuplje
Skrajšana firma: GPG BITING, d.o.o.,
Grosuplje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Grosuplje, Taborska c. 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gradbeno podjetje Grosuplje, d.d., izstop 20. 3. 1994.
Pripojitev k družbi GPG RAFIS, računovodstvo, finance, svetovanje, d.o.o., Grosuplje, Taborska c. 13 (št. reg. vl.
1/16095/00), na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 20. 3. 1995. Pripojitev začne veljati z vpisom v register po sedežu prevzemne
družbe.
Srg 94/04365
Rg-24869
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/04365 z dne 30. 8. 1995, pod št. vložka
1/20456/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi pripojitve
k Hranilnici LON, d.d., Kranj, s temile podatki:
Matična št. 5624908
Firma: Hranilnica MAGRO, d.d., Grosuplje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Grosuplje, Ob Grosupeljščici
1/b
Osnovni kapital: 9,231.402 SIT
Izbris hranilnice zaradi pripojitve k Hranilnici LON, d.d., Kranj, Koroška cesta 27
(Okrožno sodišče v Kranju – št. reg. vl.
1/3560/00), na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 16. 12. 1994.
Srg 94/08939
Rg-24957
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/08939 z dne 26. 9. 1995, pod št. vložka
1/08312/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ChemHIT, podjetje
Skrajšana firma: ChemHIT, Ljubljana,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Dalmatinova 9

Srg 94/08948
Rg-24958
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/08948 z dne 26. 9. 1995, pod št. vložka
1/14671/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: TABAX, podjetje za inženiring
in inženirske storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TABAX, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Ižanska cesta 289
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Zalar Tatjana in Zalar
Slavko, izstopila 23. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Tatjana Zalar in Slavko Zalar, oba Ižanska cesta 289, Ljubljana.
Srg 94/09725
Rg-25150
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/09725 z dne 15. 9. 1995, pod št. vložka
1/15062/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: COINT, podjetje za opravljanje finančnih in poslovnih storitev, d.o.o.,
Ljubljana, Kolodvorska 36a
Skrajšana firma: COINT, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Kolodvorska 36a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: Malačič Iztok, Kosanovič
Dušan, Potočnik Robert in Razboršek Jernej, izstopili 15. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli družbeniki Iztok Malačič, Rožna dolina
c. XII/8, Ljubljana, Dušan Kosanovič, Spominska ulica 2, Celje, Robert Potočnik, Stolnik 12, Stahovica in Jernej Razboršek, Ulica bratov Učakar 42, Ljubljana.
Srg 94/09734
Rg-25151
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/09734 z dne 15. 9. 1995, pod št. vložka
1/17629/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: JURE, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in inženiring, d.o.o., Breg 84,
Ribnica
Skrajšana firma: JURE, d.o.o., Breg pri
Ribnici
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Srg 94/08916
Rg-25173
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 94/08916 z dne 26. 9. 1995, pod št.
vložka 1/12607/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: TEHNOSTAR, trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Titova 131-atrij
Skrajšana firma: TEHNOSTAR, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Titova 131-atrij
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Bedič Mara, izstopila
25. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela družbenica Bedič Mara, Marinkov trg
14, Ljubljana.
Srg 94/13017
Rg-25240
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/13017 z dne 10. 10. 1995, pod št. vložka
1/02385/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi pripojitve
k podjetju KROS MARKETING, d.o.o., s
temile podatki:
Matična št. 5293073
Firma: KROS, Ljubljana, proizvodno
trgovsko podjetje, d.o.o., Brezovica, Tržaška 452
Skrajšana firma: KROS Ljubljana,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Brezovica pri Ljubljani, Tržaška 452
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Podlogar Ivan, izstopil 1. 3.
1994.
Pripojitev k KROS MARKETING, proizvodno trgovsko podjetje, uvoz in izvoz,
d.o.o., Brezovica pri Ljubljani (vl. št.
1/14113/00), na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 1. 3. 1994. Pripojitev začne veljati
z vpisom v register po sedežu prevzemne
družbe.
Srg 94/11426
Rg-25336
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/11426 z dne 25. 7. 1995, pod št. vložka
1/08217/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: BARJAN, podjetje za trgovino
na debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: BARJAN, d.o.o., Ljubljana
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Ižanska 272
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Šerjak Jožica in Šerjak
Ivan, izstopila 3. 6. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Jožica Šerjak in Ivan Šerjak, oba Ižanska cesta 272, Ljubljana.

Sedež: Zagorje ob Savi, Dolenjska
vas 1
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Kotar Terezija, izstopila
20. 4. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Terezija Kotar, Dolenja vas 1, Zagorje
ob Savi.

Ustanoviteljica: Nemec Hedvika, izstopila 30. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Nemec Hedvika, Ljube Šercerja 8,
Domžale.

Srg 94/11361
Rg-25338
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/11361 z dne 25. 7. 1995, pod št. vložka
1/15781/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: MEMOS, podjetje za trgovino,
zastopanje in druge komercialne in
finančne storitve
Skrajšana firma: MEMOS, d.o.o., Izlake
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Izlake, Briše 2a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Grošelj Mojca in Frangeš
Bojan, izstopila 30. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Mojca Grošelj, Ulica talcev 1a, Zagorje
ob Savi in Bojan Frangeš, Partizanska cesta
42, Dol pri Hrastniku.
Srg 94/13324
Rg-25340
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/13324 z dne 25. 7. 1995, pod št. vložka
1/19580/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: DOMUS – MEDIA KOP, marketing, trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DOMUS – MEDIA
KOP, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Erjavčeva 4
Osnovni kapital: 80.000 SIT
Ustanovitelj: DOMUS, d.o.o., Ljubljana,
izstop 24. 2. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel DOMUS, d.o.o., Ljubljana, Slovenska
cesta 17.
Srg 94/03773
Rg-25341
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/03773 z dne 25. 7. 1995, pod št. vložka
1/16942/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: KOPRINT, podjetje za grafične
storitve, d.o.o., Zagorje ob Savi
Skrajšana firma: KOPRINT, d.o.o., Zagorje ob Savi
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Srg 94/11345
Rg-25342
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/11345 z dne 25. 7. 1995, pod št. vložka
1/22868/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: KA3, d.o.o., proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje Kamnik, Podgorje 26/e
Skrajšana firma: KA3, d.o.o., Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kamnik, Podgorje 26/e
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Kurbus Tomi, izstopil
31. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Ton Kurbus, Podgorje 26/e, Kamnik.
Srg 94/11411
Rg-25374
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/11411 z dne 28. 8. 1995, pod št. vložka
1/12986/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: JULIJANA, podjetje za mednarodno trgovino, proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: JULIJANA, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Brilejeva 1/III
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Golenko Julijana, izstopila 27. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Golenko Julijana, Bratov Kotar 16, Trzin.
Srg 94/11428
Rg-25375
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/11428 z dne 28. 8. 1995, pod št. vložka
1/06317/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: NEMFEL, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo in trgovino z metalnimi in
drugimi tehničnimi izdelki, Ljubljana,
Dunajska cesta 281
Skrajšana firma: NEMFEL, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska cesta 281
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska cesta 81
Osnovni kapital: 61.904 SIT

Srg 94/04710
Rg-25400
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/04710 z dne 28. 9. 1995, pod št. vložka
1/01530/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi pripojitve
k družbi SAP-LJUBLJANA TURBUS, Ljubljana, s temile podatki:
Firma: Avtobusni promet SAP, p.o.,
Ljubljana, Središka ulica 4
Skrajšana firma: SAP, p.o., Ljubljana,
Središka ulica 4
Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: Ljubljana, Središka ulica 4
Pripojitev k SAP-LJUBLJANA TURBUS, avtobusni promet in turizem, d.o.o.,
(vl. št. 1/10984/00), na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 15. 9. 1994. Pripojitev začne
veljati z vpisom v register po sedežu prevzemne družbe.
Srg 94/07148
Rg-26002
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/07148 z dne 26. 9. 1995, pod št. vložka
1/04871/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: HLADTEH, hladilna tehnika,
uvoz-izvoz, proizvodnja, montaža, servis,
d.o.o.
Skrajšana firma: HLADTEH, Ljubljana, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Kamnogoriška 27
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Dobnikar Igor izstopil
17. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 17. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Igor Dobnikar, Kamnogoriška 27, Ljubljana.
Srg 94/07511
Rg-26008
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/07511 z dne 26. 9. 1995, pod št. vložka
1/04297/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: SPIN, inženiring, d.o.o., Trzin
Skrajšana firma: SPIN, d.o.o., Kidričeva 66, Mengeš
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Mengeš, Trzin, Kidričeva 66
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Popovič Ivan in Skušek
Peter, izstopila 20. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila more-
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bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Peter Skušek, Linhartova 60, Ljubljana
in Ivan Popovič, Bukovčeva 7, Vnanje Gorice.

Skrajšana firma: 3 PO, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Cesta na Poljane 12
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Pograjec Andrej in Pograjec Roman, izstopila 10. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 10. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Andrej Pograjec, Cesta na Poljane 12,
Ljubljana in Pograjec Roman, Brilejeva ulica 20, Ljubljana.

Srg 13152/94
Rg-4192
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba TOP-ROPE, podjetje za posredovanje in zastopanje, d.o.o., Vrtača 8,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/11172/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 5. 7. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Janez Bertoncelj, Vrtača
8, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Janeza Bertonclja, Vrtača 8, Ljubljana.
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 6. 12. 1995

Srg 94/07515
Rg-26010
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/07515 z dne 25. 9. 1995, pod št. vložka
1/04330/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ZDAJ!, podjetje za marketinško, propagandno, svetovalno in uslužnostno dejavnost, Ljubljana, Celovška 135
Skrajšana firma: ZDAJ!, Ljubljana,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Celovška 135
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelji: Debevec Jelka, Gračner Irena, Kumer Dušan, Mitić Marinka, Orel Bojan
in Stevanović Helena, izstopili 12. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 12. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Bojan Orel, Cesta na Svetje 6, Medvode, Irena Gračner, Bratovševa ploščad 33,
Ljubljana, Dušan Kumer, Štularjeva ulica 7,
Ljubljana, Jelka Debevc, Švabičeva ulica 1,
Ljubljana, Helena Stevanovič, Glavarjeva
8, Ljubljana in Marinka Mitić, Žaucerjeva
ulica 22, Ljubljana.
Srg 94/09108
Rg-26033
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/09108 z dne 25. 9. 1995, pod št. vložka
1/05812/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ARHOS, arhitektura, oblikovanje, svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Resljeva 22
Skrajšana firma: ARHOS, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Resljeva 22
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Volk Boris in Briški Boris, izstopila 26. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 26. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Volk Boris, Tržna ul. 8, Ljubljana in
Briški Boris, Riharjeva 28, Ljubljana.
Srg 94/09123
Rg-26035
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/09123 z dne 26. 9. 1995, pod št. vložka
1/12095/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5486076
Firma: 3 PO, časopisno založniško podjetje, d.o.o., Ljubljana, Cesta na Poljane 12

Srg 94/09136
Rg-26036
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 94/09136 z dne 25. 9. 1995, pod št.
vložka 1/03671/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: IMPOGRAF EXPORT, podjetje za notranjo in zunanjo trgovino ter grafično dejavnost, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska cesta 80
Skrajšana firma: IMPOGRAF EXPORT, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Dolenjska cesta 80
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Zupančič Zvonimir, izstopil 23. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Zvonimir Zupančič, Dolenjska c. 80,
Ljubljana.
Srg 9242/94
Rg-4191
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
LIDITEX, podjetje za proizvodnjo in
prodajo, d.o.o., Glavarjeva 48, Komenda,
reg. št. vl. 1/18228/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
23. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica in edina družabnica je Lidija Kimovec, Komenda, Glavarjeva 48, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico Lidijo Kimovec.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 1995

Srg 8768/94
Rg-4193
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba REŠETO, trgovina z mešanim
blagom, Ribnica, d.o.o., reg. št. vl.
1/11846/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 5. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Andrej Štupica, z ustanovitvenim paitalom 1.000 SIT in Marija
Štupica, z ustanovitvenim kapitalom 1.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja:
Andrej Štupica, Nemška vas 17, Ribnica in
Marija Štupica, Nemška vas 17, Ribnica.
Srg 8765/94
Rg-4194
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba VITKOM, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Trbovlje, Gimnazijska
c. 14, reg. št. vl. 1/17913/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 20. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Kos Viktor, z ustanovitvenim kapitalom 4.000 SIT in Kus Tomislav, z ustanovitvenim kapitalom 4.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja:
Kos Viktor, Gimnazijska c. 14, Trbovlje in
Kus Tomislav, C. Tončke Čeč 51 B.
Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
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družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepa o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 12. 1995

Srg 7701/94
Rg-4198
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba DANICA, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Dol - Ljubljana, Brinje 3 A, reg. št. vl. 1/17498/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 19. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Danica Lukežič, Brinje
3 a, Dol pri Ljubljani, z ustanovitvenim kapitalom 4.000 SIT in Jože Lukežič, Brinje 3
a, Dol pri Ljubljani, z ustanovitvenim kapitalom 4.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja:
Danica Lukežič in Jože Lukežič.
Zoper te sklepe skupščin o prenehanju
družb 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 sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 12. 1995

Srg 9194/94
Rg-4201
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba FORTA, podjetje za trgovino,
storitve in svetovanje, d.o.o., Komenskega 22, Ljubljana, reg. št. vl. 1/17297/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 10. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Erich Hull, Komenskega
22, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Ericha Hull.

Srg 12987/94
Rg-4195
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba JOŽE-VESNA, gostinstvo in
avtomehanično podjetje, d.o.o., Velike
Lašče, Mala Slevnica 26 a, reg. št. vl.
1/13637/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 13. 6. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Zabukovec Vesna, Mala Slevica 26 a, Velike Lašče, z ustanovitvenim kapitalom 4.000 SIT in Zabukovec Jože, Velike Lašče, Mala Slevica 26, z ustanovitvenim kapitalom 4.000 SIT, ki prevzemata
obveznost
plačila
morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja:
Zabukovec Vesna in Zabukovec Jože.
Srg 15890/94
Rg-4196
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba GASTREMA, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Celovška 149, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/13595/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
5. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Pogorelec Miran, Vegova 10, Trzin, z ustanovitvenim kapitalom
4.500 SIT in Česnik Jože, Pelchova 74 Preserje, z ustanovitvenim kapitalom 4.500 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
9.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja:
Pogorelec Miran in Česnik Jože.
Srg 8020/94
Rg-4197
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba DAN 3, podjetje za projektiranje, oblikovanje, inženiring in trgovino, d.o.o., Brilejeva 8, Ljubljana, reg. št.
vl. 1/18308/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 23. 5.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Danica Žbontar, Briljeva 8, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico Danico Žbontar.

Srg 13269/94
Rg-4199
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba KARANTIN, d.o.o., podjetje za
ekonomsko svetovanje, Komenda, Zadružna 18, reg. št. vl. 1/14510/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 11. 7. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Andrej Rausl ml. Zadružna 18, Komenda, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja:
Andrej Rous ml.
Srg 9195/94
Rg-4200
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba POTOČNIK, kozmetika, trgovina, zastopstva, d.o.o., Jamova 30, Ljubljana, reg. št. vl. 1/10236/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 4. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Vivijana Potočnik, Jamova 30, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico Vivijano Potočnik.

Srg 7999/94
Rg-4202
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba BIOSAN TRADE, podjetje za
inženirsko biologijo, d.o.o., Lukovica pri
Brezovici, Partizanska pot 5, Brezovica,
reg. št. vl. 1/3392/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
5. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Silvo Pečlin, Partizanska
pot 5, Brezovica, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Silva Pečlin.
Srg 8129/94
Rg-4203
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba JANG, podjetje za proizvodnjo, trgovino in svetovanje, d.o.o., Horjul,
Lesno brdo 4 a, reg. št. vl. 1/19724/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 23. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Andrej Potrebuješ, Lesno
brdo 4 a, Horjul, z ustanovitvenim kapitalom
410.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
410.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Andreja Potrebuješ.
Zoper te sklepe skupščin o prenehanju
družb 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 sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 1995
Srg 7578/94
Rg-4204
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 18
Družba KOS, podjetje za trgovino in
posredovanje, Metoda Mikuža 10, Ljubljana, reg. št. vl. 1/08846/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 28. 4. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Kos Damjan, Metoda
Mikuža 10, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Kos Damjana.
Srg 7970/94

Rg-4205

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba TOMPIT, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Stantetova 3, Ivančna Gorica, reg. št. vl. 1/17893/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 23. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Tomaž Koščak, Stantetova 3, Ivančna Gorica, z ustanovitvenim
kapitalom 4.000 SIT in Peter Kastelic, Ljubljanska c. 32, Ivančna Gorica, z ustanovitvenim kapitalom 4.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Tomaža Koščaka in Petra Kastelica.
Srg 13264/94

Rg-4206

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba KARIS, atelje za karikaturo,
animirano risbo, ilustracijo, strip, d.o.o.,
Selšček 7, Begunje pri Cerknici, reg. št.
vl. 1/14577/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 7. 7.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Manček Marta, Selšček 7, Begunje pri Cerknici, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico Manček Marto.
Zoper te sklepe skupščin o prenehanju
družb 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 sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 12. 1995

MARIBOR
Srg 5013/94
Rg-4159
Družba DA & BO, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Zamarkova 1, Lenart v
Slovenskih goricah, reg. vl. 1/7115-00, katere ustanoviteljica je Ana Vračko, Zamarkova 1, Lenart v Slovenskih goricah, po sklepu
ustanovitelja družbe z dne 22. 12. 1994 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Ana Vračko, Zamarkova 1, Lenart v Slovenskih goricah.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
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 registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 6. 1995
Srg 2318/94
Rg-4160
Družba MONUMENTUM, trgovsko in
turistično podjetje, d.o.o., Ruše, Gozdarska 3, reg. vl. 1/8052-00, katere ustanovitelji so Knez Darko, Gozdarska ulica 3, Ruše,
Gašparič Tomaž in Juhart Danilo, oba Knifičeva 12, Ruše, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Knez Darko, Gozdarska ulica 3, Ruše, Gašparič Tomaž in Juhart Danilo, oba Knifičeva 12,
Ruše.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
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 registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 7. 1995
Srg 6371/94
Rg-4161
Družba MRK, podjetje za trgovino,
storitve, d.o.o., Maribor, Vodovnikova 7,
reg. vl. 1/2949-00, katere ustanovitelja sta
Košar Miran, Maribor, Vodovnikova 7 in
Košar Romana, Miklavž na Dravskem polju, Vodovnikova 7, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Košar Miran, Maribor, Vodovnikova 7 in Košar Romana, Miklavž na Dravskem polju, Vodovnikova 7.
Srg 2072/94
Rg-4162
Družba Plesna šola MIRA, d.o.o., Kardeljeva 7, Maribor, reg. vl. 1/5089-00, katere ustanoviteljica je Marija Benčak, Kardeljeva 79, Maribor, po sklepu ustanoviteljice družbe z dne 3. 5. 1994 preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Marija Benčak, Kardeljeva 79, Maribor.
Srg 3036/94
Rg-4163
Družba SHAMAL, podjetje za zastopanje, storitve in trgovino, d.o.o., Hudalesova 32, Maribor, reg. vl. 1/8577-00, katere
ustanovitelj je Milankovič Branko, Hudale-
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sova 32, Maribor, po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 28. 5. 1994 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Milankovič
Branko, Hudalesova 32, Maribor.
Srg 5012/94
Rg-4164
Družba PAJNIK, trgovsko, gostinsko
in storitveno podjetje, d.o.o., Sladki vrh 2,
Sladki vrh, reg. vl. 1/8454-00, katere ustanovitelj je Pajnik Matej, Vranji vrh 29h,
Sladki vrh, po sklepu ustanovitelja družbe z
dne 21. 12. 1994 preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Pajnik Matej, Vranji vrh 29h, Sladki vrh.
Zoper te sklepe lahko družbeniki, upniki
ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklepe o izbrisu družb iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 7. 1995
Srg 351/95
Rg-4165
Družba KUPRO, trgovina, d.o.o., Maribor, Razbergerjeva 27,
reg. vl.
1/1834-00, katere ustanovitelja sta Papotnik
Alojzij, Maribor, Razbergerjeva 27 in Ljerka Bohorč, Maribor, Glavni trg 24, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Papotnik
Alojzij, Maribor, Razbergerjeva 27 in Ljerka Bohorč, Maribor, Glavni trg 24.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
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 registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 7. 1995
Srg 1173/94
Rg-4166
Družba RAVEN, turistično in gradbenoizvajalsko podjetje, d.o.o., Maribor, Titova 39, reg. vl. 1/3019-00, katere ustanoviteljica je Majda Grmek, Maribor, Kodričeva
18, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Majda Grmek, Maribor, Kodričeva 18.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
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 registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 7. 1995
Srg 5803/94
Rg-4167
Družba Trgovina in storitve, uvoz-izvoz,
TELUR, d.o.o., Pesnica, Sp. Dobrenje 39/c,
reg. vl. 1/7673-00, katere ustanovitelj je Tomislav Šabeder, Pesnica, Sp. Dobrenje 39/c,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Tomislav Šabeder, Pesnica, Sp. Dobrenje 39/c.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
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jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 7. 1995

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Osterman
Mihael, Vošnjakova 4, Zgornja Polskava in
Likl Roman, C. Bratov Kanclerjev 3, Slovenska Bistrica.

Srg 745/94
Rg-4168
Družba Storitveno in trgovsko podjetje
ARAHNE, d.o.o., Kamnica, Na Gaj 22,
reg. vl. 1/3081-00, katere ustanovitelj je
Marko Berčič, Kamnica, Na Gaj 22, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Marko Berčič, Kamnica, Na Gaj 22.

Srg 3121/94
Rg-4173
Družba ŠVABAU, predelava lesa, trgovina, kooperacija in storitve, d.o.o.,
Lovrenc na Pohorju, Drvarska pot 24,
reg. vl. 1/7643-00, katere ustanoviteljica je
Darja Švajger, Lovrenc na Pohorju, Drvarska pot 24, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzela Darja
Švajger, Lovrenc na Pohorju, Drvarska pot
24.

Srg 448/95
Rg-4178
Družba Trgovsko in storitveno podjetje KEA COMPANY, d.o.o., Mlinska 1,
Maribor, reg. vl. 1/2854-00, katere ustanovitelja sta Božič Cvetka, Zg. Duplek 10, Sp.
Duplek in Kaučič Zlatko, Gosposvetska 60,
Maribor, po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 12. 4. 1995 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Božič
Cvetka, Zg. Duplek 10, Sp. Duplek in Kaučič Zlatko, Gosposvetska 60, Maribor.

Srg 2283/94
Rg-4169
Družba LARA, prevajanje, poučevanje
in marketing, d.o.o., Maribor, Kletarska
ulica 3, reg. vl. 1/4412-00, katere ustanoviteljica je Kolesarič Gordana, Maribor, Kletarska ulica 3, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Kolesarič
Gordana, Maribor, Kletarska ulica 3.
Zoper ta sklepa lahko družbeniki, upniki
ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklepa o izbrisu družb iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 7. 1995
Srg 269/95
Rg-4170
Družba NIPRO, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Maribor, Partizanska
3-5, reg. vl. 1/1443-00, katere ustanovitelja
sta Bogomir Prelc in Kristina Prelc, oba Miklavž na Dravskem polju, Rogoza, Na polju
5a, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Bogomir
Prelc in Kristina Prelc, oba Miklavž na
Dravskem polju, Rogoza, Na polju 5a.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
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 registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 7. 1995
Srg 715/94
Rg-4171
Družba BENING, podjetje za opravljanje gradbenih, geodetskih in trgovskih storitev, d.o.o., Maribor, Kamniška ul. 28,
reg. vl. 1/6329-00, katere ustanovitelj je
Marko Kobilica, Maribor, Goriška ul. 28,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Marko Kobilica, Maribor, Goriška ul. 28.
Srg 4994/94
Rg-4172
Družba FITT, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Laporje 24, Laporje, reg.
vl. 1/5648-00, katere ustanovitelja sta Osterman Mihael, Vošnjakova 4, Zgornja Polskava in Likl Roman, C. Bratov Kanclerjev
3, Slovenska Bistrica, po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 19. 12. 1994 preneha po
skrajšanem postopku.

Srg 5742/94
Rg-4174
Družba Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve PADOVNIK, d.o.o., Zg.
Ščavnica 26, Zg. Ščavnica, reg. vl.
1/6972-00, katere ustanovitelji so Padovnik
Jože, Padovnik Marjan in Padovnik Marija,
vsi Zg. Ščavnica 26, Sveta Ana, po sklepu
ustanoviteljev družbe z dne 29. 12. 1994
preneha po skrajšanem postopku.
Zoper te sklepe lahko družbeniki, upniki
ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklepe o izbrisu družb iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 7. 1995
Srg 2858/94
Rg-4175
Družba Storitveno in trgovsko podjetje
KOMPARE, d.o.o., Novo naselje 11, Hoče, reg. vl. 1/4983-00, katere ustanovitelj je
Koser Vili, Novo naselje 11, Hoče, po sklepu ustanovitelja družbe z dne 31. 5. 1994
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Koser Vili,
Novo naselje 11, Hoče.
Srg 4300/94
Rg-4176
Družba Storitve in trgovina VASKO,
d.o.o., Maribor, Borštnikova 15, reg. vl.
1/8061-00, katere ustanoviteljica je Vasilija
Kandić, Maribor, Borštnikova 15, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Vasilija
Kandić, Maribor, Borštnikova 15.
Srg 5440/94
Rg-4177
Družba Podjetje za trgovino, marketing in storitve LUČ.CO, d.o.o., Bresterniška 26, Bresternica, reg. vl. 1/2134-00,
katere ustanoviteljica je Lavrenčič Marjana,
Bresterniška ul. 26, Kamnica, po sklepu ustanovitelja družbe z dne 27. 12. 1994 preneha po skrajšanem postopku.
Zoper te sklepe lahko družbeniki, upniki
ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklepe o izbrisu družb iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 7. 1995

Srg 5444/94
Rg-4179
Družba MODNA LINIJA EME, podjetje za trgovino, šiviljske in krojaške
storitve, d.o.o., Sladki vrh 5č, Sladki vrh,
reg. vl. 1/7928-00, katere ustanoviteljica je
Bračič Emica, Zg. Gasteraj 19, Jurovski
dol, po sklepu ustanoviteljice družbe z dne
22. 12. 1994 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Bračič Emica, Zg. Gasteraj 19, Jurovski dol.
Srg 6786/94
Rg-4180
Družba SEGMENT, podjetje za trgovino na drobno in debelo, zunanjo trgovino,
inženiring, projektiranje, posredovanje,
svetovanje, prevoze in zastopanje, d.o.o.,
Maribor, Delavska 2, reg. vl. 1/2570-00,
katere ustanovitelja sta Stanislav Ajdič, Maribor, Betnavska 127 in Manja Ajdič, Maribor, Betnavska 106, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Stanislav
Ajdič, Maribor, Betnavska 127 in Manja Ajdič, Maribor, Betnavska 106.
Zoper te sklepe lahko družbeniki, upniki
ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklepe o izbrisu družb iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 7. 1995
Srg 5822/94
Rg-4181
Družba GAST, podjetje za gostinsko,
turistično, trgovsko, kooperacijsko dejavnost, d.o.o., Maribor, Malečnik 158, reg.
vl. 1/1918-00, katere ustanovitelja sta Marjan Vidovič, Maribor, Malečnik 157 in Marinka Vidovič, Maribor, Veljka Vlahoviča
35, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Marjan Vidovič, Maribor, Malečnik 157 in Marinka
Vidovič, Maribor, Veljka Vlahoviča 35.
Srg 6204/94
Rg-4182
Družba NAPREDEK, trgovsko podjetje uvoz-izvoz, d.o.o., Fram, Morje 46c,
reg. vl. 1/7583-00, katere ustanovitelj je Boris Špan, Fram, Morje 46c, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Boris Špan,
Fram, Morje 46c.
Zoper ta sklepa lahko družbeniki, upniki
ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva
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objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklepa o izbrisu družb iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 7. 1995

Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 9. 1995

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
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 registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 10. 1995

Srg 4878/94
Rg-4183
Družba ND MAIN, storitveno podjetje,
d.o.o., Miklavž na Dravskem polju, Cesta
v Rogozo 23, reg. vl. 1/6387-00, katere ustanovitelj je Nerat Drago, Miklavž na Dravskem polju, Cesta v Rogozo 23, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Nerat Drago, Miklavž na Dravskem polju, Cesta v
Rogozo 23.
Srg 6411/94
Rg-4184
Družba RISTOR, podjetje za računalniški inženiring, storitve in trgovino,
d.o.o., Maribor, Lavtarjeva 20, reg. vl.
1/17771-00, katere ustanovitelja sta Damjan Jamšek, Maribor, Regentova 9 in Nenad
Babič, Maribor, Regentova 2, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Damjan
Jamšek, Maribor, Regentova 9 in Nenad Babič, Maribor, Regentova 2.
Zoper ta sklepa lahko družbeniki, upniki
ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklepa o izbrisu družb iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 7. 1995
Srg 5003/94
Rg-4185
Družba TEK, podjetje za zavarovalniško posredovanje, d.o.o., Limbuš, Domadenikova 10, reg. vl. 1/9050-00, katere ustanovitelj je Peter Cizerl, Limbuš, Domadenikova
10, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Peter Cizerl,
Limbuš, Domadenikova 10.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
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 registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 31. 7. 1995
Srg 6817/94
Rg-4186
Družba SIMSAL, podjetje za zastopanje in posredovanje, d.o.o., Slovenska Bistrica, Ul. Pohorskega bataljona 36, reg.
vl. 1/4003-00, katere ustanovitelja sta Šulenta Nevenka, Slovenska Bistrica, Ul. Pohorskega bataljona 36 in Šulenta Branko,
Maribor, Borštnikova 59, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Šulenta
Nevenka, Slovenska Bistrica, Ul. Pohorskega bataljona 36 in Šulenta Branko, Maribor,
Borštnikova 59.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v

Srg 2963/94
Rg-4187
Družba Podjetje za montažo, storitve
in prodajo MONTEKS, d.o.o., Slovenska
Bistrica, Črešnjevec 26, reg. vl. 1/1945-00,
katere ustanovitelja sta Anton Šalamon in
Simona Šalamon, oba Slovenska Bistrica,
Črešnjevec 26, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Anton Šalamon in Simona Šalamon, oba Slovenska
Bistrica, Črešnjevec 26.
Srg 5791/94
Rg-4188
Družba Storitveno, trgovsko in proizvodno podjetje SKIP, d.o.o., Maribor,
Gunduličeva 25, reg. vl. 1/1665-00, katere
ustanovitelji so Golež Bojan in Golež Vinka, oba Maribor, Ul. Bratov Greifov 9, Koren Vojko, Maribor, Gunduličeva 25 in Mlinarič Blaž, Maribor, Gosposvetska 35, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Golež Bojan in Golež Vinka, oba Maribor, Ul. Bratov
Greifov 9, Koren Vojko, Maribor, Gunduličeva 25 in Mlinarič Blaž, Maribor, Gosposvetska 35.
Zoper ta sklepa lahko družbeniki, upniki
ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklepa o izbrisu družb iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 9. 1995

MURSKA SOBOTA
Srg 1154/94
Rg-10010
Okrožno sodišče v Murski Soboti, kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
TEMIDA podjetje za trgovino na
drobno in debelo ter storitve, Krog, d.o.o.,
Krog, Rožna ul. 5, vpisano v vl. št.
1/1533/00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu z dne 16. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in zaposlenih delavcev.
Reiter-Lukač Marjeta, Krog, Rožna ul.
5, kot ustanoviteljica prevzema obveznost
plačila vseh morebitnih ostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
ustanoviteljico.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 1. 1995

NOVA GORICA

Srg 3179/94
Rg-4189
Družba FOKTER, podjetje za razvijanje, proizvodnjo, trgovino, izvoz in uvoz,
d.o.o., Maribor, Koroška 116, reg. vl.
1/6716-00, katere ustanovitelja sta Karl Fokter, Maribor, Koroška 116 in Ernest Centrih, Miklavž na Dravskem polju, Ekartova
ul. 32/b, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Karl Fokter, Maribor, Koroška 116 in Ernest Centrih, Miklavž na Dravskem polju, Ekartova
ul. 32/b.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
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 registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 9. 1995

Rg-21339
Družba VERBO, podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Vipava, s
sedežem Titov trg 4, Vipava, ki je vpisana
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl. 1/1968/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 5. 5. 1994.
Ustanovitelja in edina družbenika sta Vera Počkar in Bogdan Počkar oba Duplje 15,
Vipava, 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 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 5. 5. 1994

Srg 5730/94
Rg-4190
Družba IMBOREX, trgovsko in svetovalno podjetje, import-export, d.o.o., Fochova ulica 25, Maribor, reg. vl. 1/1495-00,
katere ustanovitelj je Borut Kocjan, Pregljeva ul. 12, Maribor, po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 30. 12. 1994 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Borut Kocjan, Pregljeva ul. 12, Maribor.

Rg-21347
Družba Zunanjetrgovinsko podjetje,
SASA, d.o.o., Tolmin, s sedežem Prekomorskih brigad 7, Tolmin, ki je vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1/1169/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine družbe z
dne 12. 9. 1994.
Ustanovitelja in edina družbenika sta Lucijan Rejec, Gregorčičeva 20 in Bojan Roš,
Prekomorskih brigad 7, Tolmin, ki prevze-
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mata 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 odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 9. 1994

Matična št. 5365414
Firma: GREEN DESIGN, urejanje krajine, Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: GREEN DESIGN, Novo mesto, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Cesta brigad 40
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljici: Manček Bronja in Manček Urša, izstopili 5. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 5. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzeli Manček Bronja, Trdinova 3 a, Novo
mesto in Manček Urša, Cesta brigad 40,
Novo mesto.

zap. št. 36, prenehala veljati dne 12. 12.
1995 in se izbrišejo iz evidence statutov
sindikatov.

NOVO MESTO
Srg 94/02433
Rg-21801
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02433 z dne 5. 9. 1995,
pod št. vložka 1/03252/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:
Matična št.: 5831318
Firma: PAKAR TRADE, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Metlika
Skrajšana firma: PAKAR TRADE,
d.o.o., Metlika
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Metlika, Cesta bratstva in enotnosti 29
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Pezdirc Anton in Pezdirc
Flajnik Irena, izstopila 22. 12. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Pezdirc Anton, Cesta bratstva in enotnosti 29, Metlika in Flajnik-Pezdirc Irena,
Knezova ulica 18, Ljubljana.
Srg 94/01371
Rg-21812
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01371 z dne 1. 9. 1995,
pod št. vložka 1/03103/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. 5772974
Firma: KONTES, trgovina na debelo in
drobno Praproče, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Semič, Praproče 4
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Konda Anica, izstopila
15. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Konda Anica, Praproče 4, Semič.
Srg 94/01048
Rg-21820
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01048 z dne 1. 9. 1995,
pod št. vložka 1/00956/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Srg 94/01006
Rg-24910
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01006 z dne 17. 10. 1995,
pod št. vložka 1/02677/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. 5667461
Firma: NATURA, podjetje za trženje
in poslovne storitve, Trebnje, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Trebnje, Ulica Cankarjeve brigade 1
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelji: Gole Anton, Gole Anica
in Gole Matjaž.
Sklep skupščine z dne 9. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Gole Anton, Gole Anica, Gole Matjaž,
vsi ulica Cankarjeve brigade 1, Trebnje.

Evidenca statutov
sindikatov

Ob-12
Upravna enota Trebnje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 12. 12.
1995 pod zap. št. 37, z nazivom pravila
sindikata družbe TOM Plastika, d.o.o., Mirna, ki jo je zahtevala pooblaščena oseba
sindikata z imenom: Sindikat družbe Plastika, d.o.o., Mirna in sedežem: Mirna, Cesta na Grdec 5.
Ugotovi se, da so pravila Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikata TOM
Plastika, d.o.o., Mirna, katera so bila z odločbo št. 028-4/94 z dne 22. 7. 1994 sprejeta
v hrambo pri Sekretariatu za družbeno planiranje in gospodarstvo Občine Trebnje in
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod

Ob-13
Upravna enota Trebnje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 20. 12.
1995 pod zap. št. 38, z nazivom pravila
sindikata zdravstva in socialnega varstva
Slovenije v zavodu Center za socialno delo
Trebnje, ki jo je zahtevala pooblaščena oseba sindikata z imenom: Sindikat zdravstva
in socialnega varstva zavoda Center za
socialno delo Trebnje in sedežem: Trebnje, Kidričeva 2.
Št. 121-9/95-08
Ob-14
Republika Slovenija, Upravna enota
Kranj z dnem izdaje te odločbe preneha hraniti statut sindikata Neodvisnosti KNSS –
Dijaški in študentski dom Kranj, vpisan v
evidenco statutov sindikatov pod zap. št.
11. Izbris iz evidence je zahtevala pooblaščena oseba sindikata Neodvisnost KNSS
Dijaški in študentski dom Kranj, s sedežem v Kranju, Kidričeva 53.
Št. 121-9/95-08
Ob-15
Republika Slovenija Upravna enota
Kranj s 1. 1. 1996 preneha hraniti pravila o
organiziranosti in delovanju sindikata podjetja Prevoznik Gorenjske Naklo, vpisana v
evidenco statutov sindikatov pod zap. št.
102. Izbris iz evidence je zahtevala pooblaščena oseba Sindikata podjetja Prevoznik
Gorenjske, p.o., s sedežem v Naklem,
Cvetlična ul. 10.

Razglasi sodišč
Oklici dedičem
D 14/94
R-216
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Krže Mariji, hčerki Janeza, roj.
25. 3. 1903, upokojenki, drž. RS, nazadnje
stanujoči v Retjah 40, umrli 9. 10. 1993 v
Tržiču.
Nesporno je, da zapustnica dedičev prvega dednega reda ni zapustila, štirje znani
dediči drugega dednega reda pa so se dediščini odpovedali. Drugi dediči drugega dednega reda oziroma tretjega dednega reda
sodišču niso znani. Glede na to, sodišče s
tem oklicem poziva vse, ki menijo, da imajo
kakršnokoli pravico do zapuščine pok. Krže
Marije, da v roku enega leta od objave tega
oklica v Uradnem listu RS in na sodni deski
tega sodišča, le-to uveljavljajo. Po preteku
oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v
skladu z zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 23. 10. 1995
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Stečajni postopki
in likvidacije
St 18/94
S-1
To sodišče, na podlagi 101. in 102. člena
ZPPSL objavlja oklic.
S sklepom opr št. St 18/95 z dne 22. 12.
1995 začelo postopek prisilne poravnave
nad dolžnikom KIO Proizvodnja kovinskih izdelkov in opreme, p.o., Šmarje pri
Kopru.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Marko Stokin, Rozmanova 52, Koper.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko, naj prijavijo svoje terjatve sodišču z obrazloženo
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili, v roku 30 dni po objavi tega oklica.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatev drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Člani upniškega odbora so:
a) Zavarovalnica Maribor, d.d., Cankarjeva 3, Maribor,
b) OMV Istra, d.o.o., Koper, Ferrarska
7, Koper,
c) Jestvina Koper, d.d., Koper, Belveder
št. 8,
d) Kovinotehna, d.d., Celje, Mariborska
7, Celje,
e) Igor Puhar kot delavski zastopnik.
Oklic je bil nabit na oglasno desko sodišča 22. 12. 1995.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 12. 1995
St 15/93
S-2
Sodnik Janez Zeilhofer se z dnem
15. 12. 1995 razreši dolžnosti stečajnega
sodnika v stečajni zadevi St 15/93 zoper
dolžnika Tovarna meril LES, d.o.o., Slovenj Gradec.
Za novo stečajno sodnico se določi Vera
Ternik, okrožna sodnica na tem sodišču.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 15. 12. 1995
St 60/94
S-3
To sodišče je s sklepom St 60/94 dne 27.
12. 1995 začelo stečajni postopek nad dolžnikom IBA – Kemični izdelki, d.o.o., Partizanska 37, Ljubljana.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Peter Kavčič.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 27. 3. 1996 ob 9. uri, soba 348/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 12. 1995.
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St 52/95
S-4
To sodišče, je s sklepom St 52/95 dne
27. 12. 1995 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Elitna konfekcija Novost, p.o.,
Podsmreka 5a, Dobrova.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Slavko Uran.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 3. 4. 1996 ob 10. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 12. 1995.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 1995

Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Blaž Rafolt, zaposlen na Univerzi v
Mariboru, Ekonomsko-poslovni fakulteti
Maribor, Razlagova 14, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica, in sicer v dveh izvodih
dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
Narok za preizkus terjatev bo dne 25. 3.
1996 ob 9. uri v sobi 139 tukajšnjega sodišča.
Oklic upnikom je nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 28. 12. 1995.

St 37/95
S-7
To sodišče obvešča vse upnike, da je
prvi narok za preizkus terjatev v stečajni
zadevi Merinka Melinda, d.o.o., Maribor,
Žitna ul. 12 – v stečaju, razpisan za 20. 3.
1996, preložen na 13. 3. 1996 ob 9. uri v
sobo št. 325 tega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 12. 1995
St 36/95
S-6
To sodišče je s sklepom opr. št. St 36/95
dne 27. 12. 1995 začelo stečajni postopek
nad stečajnim dolžnikom Grafično založniško podjetje Mariborski tisk, p.o., Maribor, Tržaška 14, Maribor.
Odslej firma glasi Grafično založniško
podjetje Mariborski tisk, p.o., Maribor, Tržaška 14, Maribor – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Mirko Žagar,dipl. ek., stanujoč Sp. Hajdina 121,
Hajdina.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica, in sicer v dveh izvodih
dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
Narok za preizkus terjatev bo dne 15. 4.
1996 ob 10. uri v sobi 236 tukajšnjega sodišča.
Oklic upnikom je nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 27. 12. 1995.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 12. 1995
St 43/95
S-5
To sodišče v Mariboru, je s sklepom opr.
št. St 43/95 dne 28. 12. 1995 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Oferta,
d.o.o., Maribor, Mlinska 22.
Odslej firma glasi Oferta, d.o.o., Maribor, Mlinska 22 – v stečaju.

St 16/95-24
S-9
To sodišče je v likvidacijskem senatu, ki
so ga sestavljali sodnica tega sodišča Breda
Kolarič-Lah kot presednica likvidacijskega
senata in sodnika Jože Vidic ter Janez Zeilhofer, kot člana senata, v likvidacijski zadevi dolžnika Fematour, d.o.o., Maribor,
Partizanska 3-5, Maribor, na svoji seji dne
30. 11. 1995, sklenilo:
Likvidacijski postopek nad likvidacijskim dolžnikom Fematour, d.o.o., Maribor,
Partizanska 3-5, Maribor se zaključi.
Odredi se izbris likvidacijskega dolžnika Fematour, d.o.o., Maribor, Partizanska
3-5, Maribor iz sodnega registra.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Po poplačilu vseh stroškov likvidacijskega postopka se preostanek likvidacijske mase prenese na ustanovitelja Ferromoto,
d.o.o., – v stečaju, Partizanska 3-5, Maribor, ki je dolžan ugotovljene terjatve upnikov po končanem likvidacijskem postopku,
izplačati do višine vrednosti prevzetega premoženja. Prenos premoženja se opravi v 8
dneh od pravnomočnosti tega sklepa. Izvede ga likvidacijski upravitelj Gorazd Zemljarič.
Likvidacijski upravitelj Gorazd Zemljarič dipl. ekonomist, s sedežem Prešernova
1, Maribor, se s pretkom dne dokončnega
prenosa premoženja likvidacijskega dolžnika na določenega prevzemnika, razreši funkcije likvidacijskega upravitelja.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 12. 1995
St 3/95
S-8
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Eurotrading, Izvozuvoz Nova Gorica, d.o.o., Tolminskih
puntarjev 12, Nova Gorica, v stečaju, izven naroka dne 28. 12. 1995, sklenilo:
Stečajni postopek, začet nad stečajnim
dolžnikom Eurotrading, Izvoz-uvoz Nova
Gorica, d.o.o., Tolminskih puntarjev 12, Nova Gorica, s sklepom tega sodišča z dne 3.
10. 1995, opr. št. St 3/95, se zaključi, ker je
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso
neznatne vrednosti oziroma ga ni.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi sklepa v Uradnem listu
RS.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register tega
sodišča, vložek št. 1/02214/00.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni regi-
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ster stečajni dolžnik preneha in se iz sodnega registra izbrišejo predhodni vpisi v zvezi
s tem stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 12. 1995

nasproti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če
se naknadno ugotovijo.
Sklep o potrjeni prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 2. 8. 1995.
2. Sklep tega sodišča opr. št. St 7/95 z
dne 19. 7. 1995, s katerim je bila potrjena
prisilna poravnava sklenjena med dolžnikom Avtoprevozom, p.o., Otiški vrh, Dravograd in njegovimi upniki, se v 3. točki
doplni tako, da se v seznam upnikov, za
katere ima potrjena prisilna poravnava moč
izvršilnega naslova, dodatno navedeta še upnika:
47. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije PE Slovenj Gradec s prijavljeno terjatvijo v višini
1,333.906,50 SIT s pp in s priznano terjatvijo v višini 1,333.906,50 SIT s pp.
48. Merkur, Trgovina in storitve, d.d.,
Kranj, Koroška c. 1 s prijavljeno terjatvijo v
višini 21.698,90 SIT s pp. in s priznano
terjatvijo v višini 21.698,90 SIT s pp.

– prenos 10% navadnih delnic na Odškodninski sklad,
– prenos 20% navadnih delnic na Sklad
RS za razvoj;
– prenos 60% navadnih delnic na Sklad
Republike Slovenije za razvoj po 2. odstavku 23. člena zakona o privatizaciji pravnih
oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za
razvoj in obveznostih Agencije Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo.
Zoper ta sklep je v roku 15 dni od dneva
njegove vročitve dovoljena pritožba na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
Vlade Republike Slovenije v Ljubljani.
Pritožba se vloži ali poda ustno na zapisnik
pri organu, ki je izdal ta sklep.

St 7/95
S-10
1. S sklepom tega sodišča, opr. št. St 7/95
z dne 19. 7. 1995 je bila potrjena prisilna
poravnava sklenjena med dolžnikom Avtoprevoz, p.o., Otiški vrh 25/b, Dravograd
in njegovimi upniki.
Razvrstitev terjatev v razrede in način
poplačila terjatev iz posameznih razredov v
potrjeni prisilni poravnavi, sta naslednja:
Razred A: ločitveni upniki, ki se v celoti
poplačajo.
Razred B: upniki, katerih terjatve se poplačajo pod slabšimi pogoji in je s temi upniki sklenjena pismena pogodba.
Razred C: upniki, ki se poplačajo v
višini 100% v treh letih z obrestno
mero R + 8%.
Razred D: ostali upniki, ki se poplačajo
v višini 60% v dveh letih z obrestno mero R
+ 8%.
V razred A sodita upnika: Ljubljanska
banka, Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec
in Skupščina občine Dravograd.
V razred B sodita upnika: zavarovalnica
Maribor, d.d., Cankarjeva 3, Maribor in Josef
LEX & Co. Int. Sped. u. Lagerhaus gesell.
m.b.h.–, Hauptplatz 15, A-8430 Leibnitz.
V razred C sodijo upniki: Olaf, d.o.o.,
Ljubljana, Gubčeve brigade 88, Gins, d.o.o.,
podjetje za ekonomske, finančne in knjigovodske storitve Libeliče in Stroka, d.o.o.,
Podjetje za trgovino, inženiring, kooperacijo in svetovanje Radlje ob Dravi.
V razed D sodijo upniki: delavci s terjatvami za neizplačane odpravnine, ostali dobavitelji v RS, ostali dobavitelji v tujini.
– upnik Zavarovalnica Maribor, d.d.,
Cankarjeva 3, Maribor je sklenila z dolžnikom pogodbo o dolgoročnem posojilu za
plačilo celotne ugotovljene terjatve v višini
89,709.636,60 SIT z dobo vračanja 10 let, s
triletnim moratorijem in z letno obrestno
mero D + 8%.
– upnik Josef LEX & Co. Int. Sped. u.
Lagerhaus gesell. m.b.h.–, Hauptplatz 15,
A-9430 Leibnitz je sklenil z dolžnikom pogodbo o dolgoročnem posojilu za plačilo
celotne ugotovljene terjatve v višini
1,400.000 ATS v tolarski protivrednosti
16,205.693 SIT v deviznem znesku v šestih
letih, z dvoletnim moratorijem in letno
obrestno mero D + 2%.
– delavci dolžnika so svojo terjatev v
višini 10,722.722 SIT, ki predstavlja razliko
plač določeno po kolektivni pogodbi, na
podlagi sklenjene pogodbe o konverziji konvertirali v navadne delnice dolžnika.
Potrjena prisilna poravnava ima za vse
upnike, katerih terjatve so bile ugotovljene,
moč izvršilnega naslova.
Seznam upnikov, katerih terjatve so bile
ugotovljene z navedbo prijavljenih in priznanih zneskov, je sestavni del izreka sklepa
o potrjeni prisilni poravnavi opr. št. St 7/95
z dne 19. 7. 1995.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi nasproti upnikom, ki se niso
udeležili postopka prisilne poravnave ter

St 10/95
S-11
To sodišče v stečajnem postopku opr. št.
St 10/95 zoper dolžnika SGP Kograd,
Gradbeno podjetje, d.o.o., Slovenj Gradec, Tomšičeva 41 – v stečaju obvešča, da
bo II. narok za preizkus terjatev dne 22. 2.
1996 ob 9. uri soba št. 28, tega sodišča.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 1. 1996

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
Št. LP 01036/94
La-9
Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo sprejema na
podlagi 6. odstavka 20. člena in 3. odstavka
37. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in
31/93), 2. odstavka 23. člena zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih
Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Ur. l. RS, št. 71/94)
ter soglasja Vlade Republike Slovenije št.
300-01/94-8/30-8 z dne 14. 12. 1995 sledeč
sklep o lastninskem preoblikovanju:
1. Lastninsko se preoblikuje podjetje
PZI-DAN, p.o., Ljubljana, Vojkova 78.
2. Nominalna vrednost družbenega kapitala podjetja znaša 605,030.000 SIT, za kar
se izda 605.030 navadnih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.
Oblikujejo se rezerve podjetja v višini
149,803.000 SIT.
3. Izbrana je naslednja kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 40% navadnih delnic na sklade
po 22. členu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, in sicer:
– prenos 10% navadnih delnic na Pokojninski sklad,

Št. LP 00648/95
La-10
Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo sprejema na
podlagi 6. odstavka 20. člena in 3. odstavka
37. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in
31/93), 2. odstavka 23. člena zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih
Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Ur. l. RS, št. 71/94
in 57/95) ter soglasja Vlade Republike Slovenije št. 300-01/95-15/1-8 z dne 21. 12.
1995 sledeč sklep o lastninskem preoblikovanju:
1. Lastninsko se preoblikuje podjetje
Jeklotehna Maribor, d.d., Partizanska c.
34, Maribor.
2. Nominalna vrednost družbenega kapitala podjetja znaša 2.000,000.000 SIT, za
kar se izda 2,000.000 navadnih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.
3. Izbrana je naslednja kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 40% navadnih delnic na sklade
po 22. členu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, in sicer:
– prenos 10% navadnih delnic na Pokojninski sklad,
– prenos 10% navadnih delnic na Odškodninski sklad,
– prenos 20% navadnih delnic na
Sklad RS za razvoj;
– prenos 60% navadnih delnic na Sklad
Republike Slovenije za razvoj po 2. odstavku 23. člena zakona o privatizaciji pravnih
oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za
razvoj in obveznostih Agencije Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo.
Zoper ta sklep je v roku 15 dni od dneva
njegove vročitve dovoljena pritožba na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
Vlade Republike Slovenije v Ljubljani.
Pritožba se vloži ali poda ustno na zapisnik
pri organu, ki je izdal ta sklep.
Št. LP 01368/95
La-11
Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo sprejema na
podlagi 6. odstavka 20. člena in 3. odstavka
37. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in
31/93), 2. odstavka 23. člena zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih
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Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Ur. l. RS, št. 71/94
in 57/95) ter soglasja Vlade Republike Slovenije št. 300-01/95-15/2-8 z dne 21. 12.
1995 sledeč sklep o lastninskem preoblikovanju:
1. Lastninsko se preoblikuje podjetje
SGP Gradbenik, p.o., Lendava, Kranjčeva 6, Lendava.
2. Nominalna vrednost družbenega kapitala podjetja znaša 348,870.000 SIT, za kar
se izda 348.870 navadnih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT. Dodatno se oblikujejo razerve v višini 87,223.000 SIT.
3. Izbrana je naslednja kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 40% navadnih delnic na sklade
po 22. členu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, in sicer:
– prenos 10% navadnih delnic na Pokojninski sklad,
– prenos 10% navadnih delnic na Odškodninski sklad,
– prenos 20% navadnih delnic na
Sklad RS za razvoj;
– prenos 60% navadnih delnic na Sklad
Republike Slovenije za razvoj po 2. odstavku 23. člena zakona o privatizaciji pravnih
oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za
razvoj in obveznostih Agencije Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo.
Zoper ta sklep je v roku 15 dni od dneva
njegove vročitve dovoljena pritožba na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
Vlade Republike Slovenije v Ljubljani.
Pritožba se vloži ali poda ustno na zapisnik
pri organu, ki je izdal ta sklep.

– prenos 20% navadnih delnic na
Sklad RS za razvoj, to je 853.951 delnic;
– prenos 60% navadnih delnic, to je
2,561.852 delnic, na Sklad Republike Slovenije za razvoj po 2. odstavku 23. člena
zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti
Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo.
Zoper ta sklep je v roku 15 dni od dneva
njegove vročitve dovoljena pritožba na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
Vlade Republike Slovenije v Ljubljani. Pritožba se vloži ali poda ustno na zapisnik pri
organu, ki je izdal ta sklep.
Agencija Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo

čencem (zaposlenim, nekdanjim zaposlenim, upokojencem) k interni razdelitvi delnic in notranjemu odkupu delnic v postopku
lastninskega preoblikovanja podjetja.
Rok se podaljša za 30 dni do vključno
9. 2. 1996.
Javni poziv je bil prvič objavljen v časopisu Delo dne 9. 12. 1995 in v Uradnem
listu RS, št. 72/95 z dne 15. 12. 1995. Hkrati
je bil javni poziv objavljen tudi na oglasnih
deskah podjetja.
Vse dodatne informacije lahko dobijo
upravičenci vsak delovnik na sedežu podjetja ali po tel. 068/321-065 pri Milanu Dragišiču, dipl. ek.
Gozdno gospodarstvo
Novo mesto, n.sub.o.

Št. LP 001470/1995
La-12
Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo sprejema na
podlagi 6. odstavka 20. člena in 3. odstavka
37. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in
31/93), 2. odstavka 23. člena zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih
Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Ur. l. RS, št. 71/94
in 57/95) ter soglasja Vlade Republike Slovenije št. 300-01/95-15/3-8 z dne 21. 12.
1995 sledeč sklep o lastninskem preoblikovanju:
1. Lastninsko se preoblikuje podjetje
TAM Maribor, družba za upravljanje in
financiranje podjetij, d.d., Maribor, Ptujska c. 184.
2. Predmet lastninskega preoblikovanja
po tem sklepu je družbeni kapital podjetja
TAM Maribor, d.d., vpisan v sodni register,
za katerega je podjetje ob statusnem preoblikovanju v delniško družbo izdalo
4.269.753 navadnih imenskih delnic, z nominalno vrednostjo ene delnice 50 DEM.
3. Izbrana je naslednja kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 40% navadnih delnic na sklade
po 22. členu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, in sicer:
– prenos 10% navadnih delnic na Pokojninski sklad, to je 426.975 delnic,
– prenos 10% navadnih delnic na Odškodninski sklad, to je 426.975 delnic,

La-14
Popravek
V programu lastninskega preoblikovanja
podjetja, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 68/95, z dne 24. IX. 1995, La-1095, se v
7. točki javni poziv k vpisu in plačilu delnic
pod a) in b) rok 30 dni, podaljša za
nadaljnjih 45 dni.
Obrtno podjetje Kranj, p.o.
Št. 1/96
La-24
TIKO – Tržiško podjetje industrijske
kovinske opreme, p.o., Tržič, podaljšuje
javni poziv upravičencem (zaposlenim, nekdanjim zaposlenim in upokojencem) za sodelovanje v interni razdelitvi in notranjemu
odkupu delnic. Javni poziv je bil objavljen
v časopisu Delo dne 6. 11. 1995, na oglasni
deski dne 4. 11. 1995 in v Uradnem listu
RS, št. 64 dne 10. XI. 1995.
Prvo podaljšanje javnega poziva je bilo
objavljeno v časopisu Delo dne 5. 12. 1995
in v Uradnem listu RS, št. 72 dne 15. XII.
1995.
Javni poziv se podaljša do vključno 10.
2. 1996.
Dodatne informacije lahko upravičenci
dobijo vsak delavnik na sedežu podjetja ali
po tel. 064/53-477 pri Janezu Megliču.
TIKO – Tržiško podjetje
industrijske kovinske opreme, p.o.,
Tržič
Št. 96
La-21
Gruda export-import, mednarodno
podjetje za proizvodnjo, trgovino, zastopanje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 132, objavlja podaljšanje roka za sodelovanje pri interni razdelitvi delnic in notranjem odkupu v postopku lastninskega
preoblikovanja podjetja.
Rok se podaljša za 30 dni od dneva objave poziva.
Prvi poziv je bil objavljen v časopisu
Delo dne 8. 12. 1995, na oglasni deski podjetja dne 9. 12. 1995 ter v Uradnem listu RS,
št. 72/95 z dne 15. 12. 1995.
Vsa dodatna pojasnila dobijo upravičenci pri Majdi Porovne, tel. 061/274-282.
Gruda Ljubljana, d.o.o.
La-22
Gozdno gospodarstvo Novo mesto,
n.sub.o., Gubčeva 15, Novo mesto, objavlja podaljšanje roka javnega poziva upravi-

Št. 011353
La-15
Elmont elektromontažno podjetje
Bled, p.o., Bled, Sp. Gorje 30, podaljšuje
javni poziv upravičencem (zaposlenim, nekdanjim zaposlenim in upokojencem) za sodelovanje v interni razdelitvi in notranjem
odkupu delnic. Javni poziv je bil objavljen
v časopisu Delo in na oglasni deski dne 28.
10. 1995 ter v Uradnem listu RS, št. 64/95.
Javni poziv se podaljšuje do vključno
28. 1. 1996.
Dodatne informacije lahko upravičenci
dobijo vsak delavnik na sedežu podjetja ali
po tel. 064/725-131 pri Ladu Kersniku.
Elmont Bled, p.o.
La-13
Opekarna Pragersko, p.o., Ptujska cesta 37, Pragersko, podaljšuje rok za vpis in
vplačilo delnic notranjega odkupa do vključno 26. 1. 1996 in poziva upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojence), da še
v tem dodatnem roku vpišejo in vplačajo
delnice notranjega odkupa.
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v podjetju ali na tel. 062/837-104 pri
direktorju podjetja Ivanu Šmigocu.
Opekarna Pragersko, p.o.
La-16
OLMA, proizvodnja kemičnih izdelkov, p.o., Poljska pot 2, Ljubljana podaljšuje rok za predložitev in zamenjavo lastniških certifikatov zaposlenih, nekdaj zaposlenih in upokojenih delavcev podjetja (poziv je bil objavljen v časopisu Delo 12. 9.
1995 in v Uradnem listu RS, št. 16 z dne 17.
3. 1995), sodelovanje pri interni razdelitvi
delnic in notranjemu odkupu v postopku
lastninskega preoblikovanja podjetja – se
podaljša za 60 dni po objavi v Uradnem
listu RS in časopisu Delu.
Vse dodatne informacije dobite pri Borisu Hrobatu in Ani Gričar, in sicer po tel.
442-656.
Olma, proizvodnja kemičnih izdelkov,
p.o., Ljubljana
Št. 2/96
La-17
USZ Podjetje za urejanje stavbnih
zemljišč, p.o., Vojkova cesta 63, Ljubljana, podaljšuje javni poziv upravičencem
(zaposlenim, nekdanjim zaposlenim, upokojencem) k notranjemu odkupu delnic. Javni poziv je bil prvič objavljen v Uradnem
listu RS, št. 63/95 in dnevniku Delo dne
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3. 11. 1995 s popravkom dne 7. 11. 1995.
Hkrati je bil javni poziv objavljen tudi na
oglasni deski v podjetju.
Javni poziv za pristop k notranjemu odkupu se podaljša do vključno 31. 1. 1996.
Dodatne informacije lahko dobijo upravičenci vsak delovnik na sedežu podjetja ali
pa po telefonu 343-864 Staniša Nikolič.
USZ Podjetje za urejanje stavbnih
zemljišč, p.o., Ljubljana

LP 01163/1995-SD z dne 23. 11. 1995, podjetje IMP Tovarna instalacijske opreme Idrija, p.o., Vojkova 4, Idrija, objavlja program
lastninskega preoblikovanja podjetja.
1. Firma in sedež: IMP Tovarna instalacijske opreme Idrija, p.o., Vojkova 4,
Idrija.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici pod št. reg. vl. 1-212-00 Nova Gorica.
2. Matična številka: 5078105.
3. Dejavnost podjetja:
– proizvodnja strojev in naprav za ventilacijo in klimatizacijo;
– proizvodnja bojlerjev, tlačnih posod,
cistern;
– proizvodnja industrijskih, protipožarnih in drugih vrat;
– proizvodnja naprav za varčevanje energije;
– proizvodnja sanitarnih vozlov in sanitarnih blokov, kovinskega inštalacijskega
materiala;
– proizvodnja kovinskih stavbenih in
drugih
konstrukcij
in
drugih
ključavničarskih izdelkov;
– proizvodnja opreme za ladje;
– proizvodnja naprav za zaščito človekovega delovnega in bivalnega okolja;
– projektiranje;
– komercialni posli pri prometu proizvodov;
– posli v zvezi z raziskavo tržišča;
– razvojno-programske naloge;
– obdelava podatkov, fotokopiranje – s
prostimi kapacitetami tudi za druge;
– montaža izdelkov za servisiranje.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje v 100% družbeni lastnini.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%;
– Odškodninski sklad – 10%;
– Sklad RS za razvoj – 20%;
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 20%;
– upravičenci iz notranjega odkupa –
40%.
6. Predvideni načini oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
– prenos 10% delnic na Odškodninski
sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za razvoj, d.d.;
– interna razdelitev delnic v višini do
20% družbeneg kapitala;
– notranji odkup delnic v višini do 40%
družbenega kapitala.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1 Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce in ožje družinske člane podjetja ter hčerinskih družb
(IMP KLIMA, d.o.o., IMP VRATA, d.o.o.,
in ROTOS, d.o.o.), da v 30 dneh po objavi
tega oglasa in poziva v dnevnem časopisu
Delo in na oglasnih deskah podjetja ter
družb IMP Klima, d.o.o., IMP VRATA,
d.o.o., in ROTOS, d.o.o., vpišejo delnice v
zameno za lastniške certifikate (I. krog). Če
v navedenem roku ne bo vpisanih vseh 20%
delnic, namenjenih interni razdelitvi, bo z

objavo internega razpisa najkasneje v 14
dneh začel teči nov 30-dnevni rok za vpis
delnic ožjih družinskih članov zaposlenih v
podjetju (II. krog). Če tudi v drugem krogu
ne bo vpisanih in vplačanih vseh 20% delnic, bo podjetje preostanek delnic do 20%
preneslo na Sklad RS za razvoj. Delnice,
pridobljene iz interne razdelitve, so navadne, glasijo se na ime in so neprenosljive dve
leti po njihovi izdaji, razen z dedovanjem.
7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja ter
hčerinskih družb (IMP KLIMA, d.o.o., IMP
VRATA, d.o.o., in ROTOS, d.o.o.), da v 30
dneh po objavi tega oglasa in poziva v dnevnem časopisu Delo in na oglasnih deskah
podjetja ter družb IMP KLIMA, d.o.o., IMP
VRATA, d.o.o., in ROTOS, d.o.o), vpišejo
in vplačajo delnice s 50% popustom. Delnice se vplačujejo z gotovino oziroma morebitnimi presežki lastniških certifikatov iz
interne razdelitve in s presežkom potrdil za
neizplačani del neto osebnih dohodkov. Delnice, ki ne bodo odkupljene v prvem obroku, bo do dokončnega odkupa zadržal in z
njimi upravljal Sklad RS za razvoj.
Delnice, pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa, so, dokler program ni
zaključen, prenosljive samo znotraj programa, v nadaljevanju pa skladno z določili
statuta in delniškega sporazuma združenja
notranjih delničarjev. Vse delnice so navadne, imenske in dajejo poleg pravice do udeležbe na dobičku in stečajni masi podjetja
tudi pravico do upravljanja.
7.3 Vpisovanje in vplačilo delnic
Upravičenci interne razdelitve in notranjega odkupa delnic lahko svoje pravice
uveljavijo v 30-dnevnem prekluzivnem roku od dneva objave v časopisu Delo na sedežu podjetja vsak delovni dan od 8. do 14.
ure. Ob vpisu delnic morajo upravičenci interne razdelitve predložiti potrdilo o odprtju
računa lastninskega certifikata državljana,
upravičenci iz notranjega odkupa pa morajo
plačati kupnino za delnice na poseben privatizacijski podračun podjetja z navedbo
“plačilo kupnine za delnice v notranjem odkupu” in predložiti potrdilo o plačilu ob
vpisu delnic. Ob vpisu delnic bo podjetje
udeležencem izdalo začasnice oziroma potrdila o vplačilu delnic.
8. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja pri Nastji Ferjančič na sedežu podjetja ali na tel. št.
065/73-411.
IMP Tovarna instalacijske opreme
Idrija, p.o.

Št. 1/96
La-18
Beti Tekstilna industrija, d.d., Tovarniška 2, Metlika, podaljšuje rok za vpis
delnic iz interne razdelitve in notranjega
odkupa v postopku lastninskega preoblikovanja podjetja. Javni poziv podaljšujemo
vključno do 6. 2. 1996.
Prvi poziv je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 69 z dne 1. 12. 1995 in v časopisu Delo dne 5. 12. 1995.
Za morebitne dodatne informacije so na
razpolago: Viktor Kozjan, Marija Kočevar
in Vida Šegina-Matkovič (tel. 068/58-371).
Beti Tekstilna industrija, d.d.
Metlika
La-29
Hotel Grajski dvor, Kranjska ulica 2,
Radovljica, v skladu s programom lastninskega preoblikovanja obvešča vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojence o podaljšanju roka javnega poziva za vložitev:
– svojih lastninskih certifikatov,
– lastninskih certifikatov ožjih družinskih članov,
– potrdil o neizplačanih plačah,
– gotovinskih vplačil delnic,
na sedežu podjetja v Radovljici, Kranjska ulica 2, vsak delavnik od 10. do 14. ure.
Rok se podaljša za 14 dni od objave tega
poziva.
Hotel Grajski dvor, Radovljica
La-30
Cestno podjetje Novo mesto, p.o.,
Ljubljanska 47, Novo mesto, podaljšuje
javni poziv upravičencem do interne razdelitve in notranjega odkupa delnic podjetja.
Javni poziv je bil prvič objavljen v Uradnem listu RS, dne 6. 11. 1995 in dnevniku
Delo dne 8. 11. 1995. Istočasno je bil javni
poziv objavljen tudi na oglasnih deskah v
podjetju. Podaljšanje javnega poziva je bilo
objavljeno v dnevniku Delo dne 2. 12. 1995
in Uradnem listu RS dne 8. 12. 1995.
Javni poziv za predložitev lastniških certifikatov in potrdil za vpis delnic interne
razdelitve in notranjega odkupa, se podaljša
do vključno 29. 2. 1996.
Dodatne informacije lahko dobijo upravičenci vsak delavnik na sedežu podjetja ali
po tel. 068/321-723, int. 316. Kontaktna oseba je Angela Smrekar.
Cestno podjetje Novo mesto, p.o.
La-19
Skladno s predpisi o lastninskem preoblikovanju podjetij in na podlagi programa
lastninskega preoblikovanja podjetja IMP
Tovarna instalacijske opreme Idrija, p.o.,
Vojkova 4, Idrija, ki ga je odobrila
Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo št.:

La-26
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja objavlja podjetje program lastninskega preoblikovanja družbe
KOLPA, d.d., Metlika.
Program lastninskega preoblikovanja
družbe je odobrila Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 00852/95-MB z dne 23. 11.
1995.
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1. Splošni podatki o podjetju
Firma: KOLPA, Trženje, holding,
uvoz-izvoz, d.d., Metlika.
Sedež: Metlika, Rosalnice 5.
Matična številka: 5100275.
Šifra podskupine dejavnosti: 070224.
Osnovna dejavnost podjetja: proizvodnja in predelava plastike.
Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je registrirano kot delniška družba pri pristojnem sodišču v Novem mestu
pod registrskim vložkom št. 1-1223/00.
2. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovane družbe:
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 10%,
– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– udeleženci interne razdelitve – 20%,
– udeleženci notranjega odkupa – 40%.
3. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja
Družba bo pri lastninskem preoblikovanju uporabila naslednjo kombinacijo načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –
40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic – 20% družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic – 40% družbenega kapitala.
4. Javni poziv k interni razdelitvi delnic
Kolpa, d.d., Metlika, poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce
podjetja, da v roku 30 dni od objave javnega poziva v časopisu Delo predložijo svoje
lastniške certifikate in potrdila v zameno za
delnice ter tako sodelujejo v interni razdelitvi delnic.
Upravičenci lahko predložijo svoje lastniške certifikate in potrdila v navedenem
roku vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu podjetja v Novem mestu, Metliki in Radatovičih. Rok je prekluziven.
Družba bo za interno razdelitev delnic
namenila 20% družbenega kapitala.
V primeru, da bo ostal del delnic, namenjenih interni razdelitvi nerazdeljen, bo
družba izvedla interni razpis za ožje družinske člane zaposlenih. V primeru presežka
lastniških certifikatov ožjih družinskih članov bo družba zapolnila razpisano kvoto
tako, da bo vplačila ožjih družinskih članov
proporcionalno znižala.
Kolikor bo vrednost predloženih certifikatov in potrdil presegla 20% družbenega
kapitala, lahko tisti upravičenci, ki so sodelovali pri interni razdelitvi delnic, uporabijo
presežek lastniških certifikatov in potrdil za
kupnino v notranjem odkupu delnic. Pri tem
bo družba v zameno za lastniške certifikate
in potrdila razdelila delnice interne razdelitve in uporabila presežke lastniških certifikatov in potrdil za notranji odkup delnic
proporcionalno za vsakega upravičenca posebej.
Delnice, ki bodo razdeljene v okviru interne razdelitve, so navadne delnice, ki se
glasijo na ime in so neprenosljive dve leti
od njihove izdaje, razen z dedovanjem.
5. Javni poziv k notranjemu odkupu delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja Kolpa, d.d., Metlika, da v roku 30 dni po objavi
javnega poziva v časopisu Delo vplačajo

delnice in tako postanejo udeleženci notranjega odkupa delnic.
Delnice bo mogoče vplačati na poseben
privatizacijski
račun
št.
52130-698-000-0008290 z imenom Kolpa,
d.d., Metlika – privatizacija.
Delnice se odkupujejo s 50% popustom.
Upravičenci lahko vplačujejo delnice z denarnimi sredstvi in eventualnim presežkom
lastniških certifikatov in potrdil. Rok je prekluziven.
Družba bo za notranji odkup delnic namenila 40% družbenega kapitala.
Delnice, ki bodo pridobljene v okviru
notranjega odkupa so navadne, imenske, dajejo pravico do upravljanja ter pravico do
dobička v skladu s pravili notranjega odkupa, so neprenosljive izven programa notranjega odkupa za čas trajanja programa in
prenosljive v okviru programa notranjega
odkupa med udeleženci notranjega odkupa.
Delnice, ki jih upravičenec pridobi v programu notranjega odkupa za lastniške certifikate in potrdila, so enake kot delnice interne razdelitve.
Družba bo vse delnice vodila v dematerializirani obliki.
6. Dodatne informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju družbe v dopoldanskem času po tel. 068/323-501 ali 58-273
ali osebno na sedežu družbe. Kontaktna oseba je Štrbenc Irena ali Fajdiga Vid.
Kolpa, d.d., Metlika

– upravičenci iz naslova notranjega odkupa – 40%.
6. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –
40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic – 20% družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic – 40% družbenega kapitala.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev
LIMOS, p.o., Škofja Loka, Kidričeva 51,
poziva vse upravičence (zaposlene, bivše
zaposlene in upokojence), da v 30 dneh po
objavi tega poziva vpišejo delnice v zameno za lastniške certifikate in potrdila ter
tako sodelujejo pri interni razdelitvi delnic.
Kolikor v navadenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic, namenjenih interni razdelitvi, kar bo najkasneje v 10 dneh po zaključku poziva ugotovila posebna komisija,
bo z objavo internega razpisa začel teči
15-dnevni rok za vpis delnic s strani ožjih
družinskih članov zaposlenih v LIMOS.
Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen niti
na ta način, bo podjetje preneslo na Sklad
RS za razvoj v skladu z zakonom.
V primeru, da bo lastniških certifikatov
oziroma potrdil več, kot je delnic, namenjenih za interno razdelitev, se bodo presežni
lastniški certifikati oziroma potrdila uporabili za notranji odkup delnic proporcionalno za vsakega udeleženca posebej.
Delnice, ki bodo upravičencem razdeljene v okviru interne razdelitve, bodo navadne in se bodo glasile na ime, neprenosljive
bodo dve leti, razen z dedovanjem. Podjetje
bo najprej izdalo začasnice, ki jih bo po
vpisu preoblikovanja podjetja v sodni register nadomestilo z delnicami.
7.2. Notranji odkup
LIMOS Škofja Loka poziva vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojence), da sodelujejo pri notranjem odkupu delnic podjetja.
Z notranjim odkupom se bo na podlagi
programa lastninskega preoblikovanja podjetja odkupilo do 40% vrednosti družbenega kapitala po otvoritveni bilanci. Upravičenci lahko kupijo delnice s 50% popustom
in možnostjo postopnega odplačevanja.
Upravičenci bodo lahko delnice vpisovali in vplačevali v 30-dnevnem roku od
objave poziva v dnevnem časopisu in na
oglasni deski podjetja.
Udeleženeci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopajo k programu notranjega odkupa. Ko upravičenci vplačajo kupnino za prvi paket delnic, postanejo udeleženci notranjega odkupa.
Delnice notranjega odkupa so navadne,
imenske in dajejo poleg pravice do udeležbe na dobičku tudi pravico do upravljanja.
So neprenosljive izven programa notranjega odkupa za čas trajanja programa, razen z
dedovanjem, oziroma so prenosljive v okviru programa notranjega odkupa med udeleženci programa.
Delnice, pridobljene za presežne lastniške certifikate, so neprenosljive dve leti od
izdaje, nato pa se izenačijo z ostalimi delnicami notranjega odkupa.
8. Delnice interne razdelitve in notranjega odkupa lahko upravičenci v okviru zgo-

Št. 627/2
La-23
Na podlagi določil zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij in uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij, LIMOS – Loška industrija mesnopredelovalne opreme in strojev, p.o.,
Škofja Loka, Kidričeva 51, objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja,
ki ga je odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo št. LP
1041/1995-IZ z dne 27. 11. 1995.
1. Firma in sedež: LIMOS – Loška industrija mesnopredelovalne opreme in
strojev, p.o., Škofja Loka.
Podjetje je vpisano v register pravnih
oseb pri Temeljnem sodišču v Kranju – enota v Kranju pod št. reg. vl. 1-108-00.
2. Matična številka: 5071941.
3. Dejavnost: proizvodnja individualnih
in serijskih strojev in opreme za investicijsko izgradnjo živilsko predelovalne industrije, njihovih sestavnih delov in storitev;
projektiranje, konstruiranje in inženiring
strojev in opreme za lastne potrebe in tuje
naročnike; opravljanje ključavničarskih del;
projektiranje in inženiring tehnoloških linij
za klanje in predelavo mesa.
4. Pravna oblika organiziranosti: LIMOS
Škofja Loka, p.o., Škofja Loka je v 100%
družbeni lastnini.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 10%,
– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 20%,
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raj opredeljenega roka vpisujejo vsak delovni dan od 7. do 14. ure v računovodstvu
podjetja. Delnice notranjega odkupa se lahko vplačajo tudi v gotovini na privatizacijski podračun št. 51510-698-3247 z navedbo: “plačilo kupnine za delnice podjetja v
notranjem odkupu”.
9. Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa ter vplačila lahko upravičenci dobijo v dopoldanskem času pri
Marčeta Mariji (tel. 064/634-721).
LIMOS – Loška industrija
mesnopredelovalne opreme
in strojev, p.o., Škofja Loka

Ko bodo opravljene vse potrebne formalnosti v zvezi s potrdili iz 25.a člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij,
bo podjetje na enak način pozvalo upravičence iz tega naslova, naj vpišejo delnice v
zameno za ta potrdila v roku nadaljnjih 15
dni.
Certifikate bomo sprejemali na sedežu
podjetja v Škofji Loki, Kidričeva 58, ob
delavnikih od 8. do 14. ure.
Upravičenec, ki zamudi objavljeni rok
za predložitev certifikatov oziroma potrdil,
ne more več sodelovati pri interni razdelitvi
delnic podjetja.
Kolikor bodo zaposleni, bivši zaposleni
in upokojenci podjetja v zameno za certifikate oziroma potrdila vpisali delnic v vrednosti, ki presega delež, namenjen interni razdelitvi, bo presežek v celoti in proporcionalno uporabljen v okviru notranjega odkupa.
Kolikor zaposleni, bivši zaposleni in
upokojenci podjetja v okviru tega načina ne
bodo vplačali vseh delnic, namenjenih interni razdelitvi, bo podjetje v naslednjih 10
dneh v drugem krogu za preostanek razpisalo možnost vpisa ter pozvalo ožje družinske člane zaposlenih k udeležbi v interni
razdelitvi z razpisom na oglasni deski podjetja. Rok za vpisovanje delnic oziroma
predložitev certifikatov ožjih družinskih članov zaposlenih je 15 dni po objavi internega razpisa, v katerem bo navedena vrednost
družbenega kapitala. Petnajstdnevni vpisni
rok bo lahko predčasno zaključen, in sicer
takoj, ko bodo vpisane vse razpoložljive delnice.
Delnice, pridobljene v interni razdelitvi,
imajo oznako B in nominalno vrednost 1.000
SIT, dajejo sorazmerno pravico do upravljanja, dajejo sorazmerno pravico do dela
dobička, dajejo ob stečaju ali likvidaciji
družbe pravico do poplačila sorazmernega
dela iz stečajne oziroma likvidacijske mase,
glasijo na ime in niso prenosljive dve leti od
njihove izdaje, razen z dedovanjem.
Podjetje bo najprej izdalo začasnice, ki
jih bo po vpisu preoblikovanja podjetja v
sodni register nadomestilo z delnicami.
8.2. Notranji odkup
Podjetje Jelovica, lesna industrija, p.o.,
Škofja Loka, Kidričeva 58, poziva vse zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojence
podjetja, da v 45 dneh po objavi javnega
poziva v časopisih Delo in Gorenjski glas
ter na oglasnih deskah podjetja, vpišejo in
vplačajo delnice s 50% popustom, na sedežu podjetja v Škofji Loki, Kidričeva 58, ob
delavnikih od 8. do 14. ure. Vpis delnic bo v
zato določenih in označenih prostorih finančno-računovodske službe, gotovinska
vplačila pa na privatizacijski podračun podjetja št. 51510-698-3343 pri SDK Škofja Loka, z navedbo “plačilo kupnine za delnice v
notranjem odkupu”.
Upravičenec, ki zamudi objavljeni rok
za plačilo kupnine, ne more sodelovati pri
notranjem odkupu delnic podjetja.
Delnice je mogoče vplačati z morebitnimi presežki lastniških certifikatov iz interne
razdelitve oziroma potrdili iz 25.a člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
(glede teh potrdil tudi v tem primeru velja
enaka procedura kot pri interni razdelitvi)
ali z gotovino.

Kolikor bodo vplačila presegla 40%
družbenega kapitala, bodo vplačani zneski
znižani in preplačila vrnjena, pri čemer bo
kot kriterij uporabljeno povprečje plač, pokojnin ali nadomestil zadnjih treh mesecev
(za preplačila v gotovini) oziroma proporcionalno (v primeru preplačil s certifikati
oziroma potrdili). Nižanje bo izvršeno na
cele delnice.
Kolikor delnice namenjene notranjemu
odkupu ne bodo v celoti vplačane, bo preostanek odkupljen najkasneje v naslednjih štirih letih, v skladu z vsakokratnimi sklepi
udeležencev notranjega odkupa in njihovimi zmožnostmi, vendar najmanj 1/4 preostanka letno. V skladu s sklepi udeležencev
bo podjetje v naslednjih letih odkup tudi
realiziralo ter v njihovem imenu in za njihov račun kupnino v zakonitem roku nakazovalo skladu.
Če v okviru notranjega odkupa delnic ob
prvem vplačilu ne vpiše in vplača vsaj 1/3
vseh zaposlenih oziroma ni odkupljenih vsaj
20% delnic namenjenih notranjemu odkupu, se vse delnice iz naslova notranjega odkupa prenesejo na sklad, vplačana sredstva
pa se vrnejo udeležencem po nominalni
vrednosti.
Delnice, ki jih upravičenci vpisujejo in
vplačujejo v notranjem odkupu so oznake
E, imajo nominalno vrednost 1.000 SIT in
lastnosti, ki jih predvideva zakon o lastninskem preoblikovanju (navadne, imenske, dajejo pravico do upravljanja in do dividende). Z dnem odkupa s strani udeležencev
notranjega odkupa od sklada:
– za gotovino se preoblikujejo v delnice
z oznako C, ki so do zaključka programa
notranjega odkupa prosto prenosljive le med
udeleženci programa (pod pogojem, da ostaja najmanj 1/3 zaposlenih med udeleženci
programa), nato pa tudi v pravnem prometu
s tretjimi oziroma
– za certifikate oziroma potrdila v delnice z oznako D, ki imajo enake lastnosti kot
delnice z oznako B, po dveh letih od njihove izdaje pa se izenačijo z lastnostmi delnic
z oznako C.
Vsak posamezni udeleženec notranjega
odkupa bo ob vpisu delnic potrdil pravila
notranjega odkupa z delniškim sporazumom
ter tako pristopil k programu notranjega odkupa oziroma postal udeleženec notranjega
odkupa.
Podjetje bo najprej izdalo začasnice, ki
jih bo po vpisu preoblikovanja v sodni register nadomestilo z delnicami.
8.3. Večanje lastniškega kapitala podjetja s prodajo delnic z javno dražbo
Podjetje bo zaradi prodaje delnic z javno
dražbo kot načinom povečanja lastniškega
kapitala izdalo 253.600 delnic z oznako G s
skupno nominalno vrednostjo 253,600.000
SIT.
Delnice z oznako G imajo nominalno
vrednost 1.000 SIT, so imenske, navadne,
dajejo pravico do upravljanja in do dividende in bodo prosto prenosljive po vpisu družbe v sodni register in takoj ko bodo izpolnjeni pogoji za trgovanje z njimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
Izhodiščna prodajna cena za posamezno
delnico znaša 1.000 SIT in se poveča za
indeks drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993
do dneva javne dražbe. Delnice bodo ponu-

La-27
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetja (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. člena uredbe o
pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94 in 43/94) objavlja Jelovica, lesna industrija, p.o., Škofja Loka, Kidričeva 58, program lastninskega preoblikovanja podjetja, ki ga je odobrila Agencija
Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo
z
odločbo
št.
LP
01161/1995-BS z dne 11. 12. 1995.
1. Firma: Jelovica, lesna industrija,
p.o., Škofja Loka, Kidričeva 58.
2. Sedež: Kidričeva 58, Škofja Loka.
3. Matična številka podjetja: 5040043.
4. Osnovna dejavnost: proizvodnja lesenih stavbnih elementov.
5. Pravna oblika organiziranosti: podjetje Jelovica, lesna industrija, p.o., Škofja Loka, Kidričeva 58, je v 100% družbeni lastnini.
6. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:
– prenos 20% delnic na Sklad Republike
Slovenije za razvoj,
– prenos 10% na Slovenski odškodninski sklad,
– prenos 10% na Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– interna razdelitev delnic v višini do
20% razpisanih delnic,
– notranji odkup v višini do 40% delnic,
– prodaja delnic z javno dražbo kot povečanjem lastniškega kapitala podjetja za
23% nominiranega družbenega kapitala.
7. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– upravičenci iz naslova denacionalizacije – 11,5%,
– Sklad Republike Slovenije za razvoj –
15%,
– Slovenski odškodninski sklad – 7,5%,
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 13%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve in notranjega odkupa – 40%,
– fizične oziroma pravne osebe iz naslova prodaje delnic z javno dražbo – 13%.
8. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
8.1. Interna razdelitev
Podjetje Jelovica, lesna industrija, p.o.,
Škofja Loka, Kidričeva 58, poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojence podjetja, da v roku 30 dni po objavi javnega
razpisa v časopisih Delo in Gorenjski glas
ter na oglasnih deskah podjetja, vpišejo delnice v zameno za lastniške certifikate.
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jene v paketih, tako da se bo izklicevala
cena posameznega paketa delnic, določena
kot zmnožek med izklicno ceno posamezne
delnice in številom delnic v paketu.
Delnice z oznako G lahko vpišejo in
vplačajo domače in tuje fizične in pravne
osebe – pri čemer imajo domače fizične osebe predkupno pravico, in sicer z gotovinskimi vplačili, z obračunanim a neizplačanim
delom osebnih dohodkov zaposlenih oziroma bivših zaposlenih v podjetju, z vplačili v
podjetje za nakup delnic pred preoblikovanjem ali z zamenjavo obveznic in drugih
obveznosti podjetja za delnice.
Podrobneje bodo javna dražba in pravila
pristopa opredeljeni v javnem oglasu v časopisu Delo in Gorenjski glas, najkasneje v
roku 60 dni od dneva objave tega poziva v
teh dveh medijih.
9. Dodatne informacije
Vse dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja dobite v splošni in finančno-računovodski službi podjetja, in sicer vsak delavnik od
8. do 14. ure po tel. 064/61-30 ali osebno.
10. Kontaktne osebe
Kontaktni osebi sta Stojan Rožanc in
Sabina Malovrh, tel. 064/61-30, fax
064/634-261.
Jelovica, p.o., Škofja Loka

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1 Interna razdelitev delnic
Tromer, trgovsko podjetje, p.o., Ljubljana, Trubarjeva 1, poziva upravičence (vse
zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja), da lahko v roku 30 dni po
objavi tega oglasa in poziva v Uradnem listu RS, v dnevnem časopisu Dnevnik, ter na
oglasni deski podjetja (s tem, da rok začne
teči z dnem zadnje objave), zamenjajo lastninske certifikate in potrdilo za neizplačani
del osebnih dohodkov, za začasnice (kasneje delnice) ter tako sodelujejo pri interni
razdelitvi delnic.
Upravičenec, ki zamudi rok, ne more sodelovati pri interni razdelitvi delnic.
Kolikor v navedenem roku ne bo vpisanih vseh 20% delnic, bo z objavo internega
razpisa pričel teči 15 dnevni rok za vpis
delnic s strani ožjih družinskih članov zaposlenih v podjetju.
Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen niti
na ta način, bo podjetje preneslo na Sklad
RS za razvoj v skladu z zakonom.
V primeru preplačila samih upravičencev, bo podjetje skladno z zakonom upoštevalo kriterij proporcionalnosti za vsakega
upravičenca in viške certifikatov preneslo v
notranji odkup delnic.
Delnice, ki bodo razdeljene upravičencem v okviru interne razdelitve so navadne,
glasijo se na ime in so neprenosljive dve leti
od njihove izdaje, razen z dedovanjem.
7.2 Notranji odkup delnic
Podjetje Tromer, p.o., Ljubljana, Trubarjeva 1, poziva upravičence (vse zaposlene,
bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja), da sodelujejo pri notranjem odkupu
delnic podjetja.
Notranji odkup delnic (začasnih), bo potekal istočasno z interno razdelitvijo delnic
v višini 40% družbenega kapitala z upoštevanjem 50% popusta.
Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu in pravilom notranjega odkupa.
Upravičenci bodo delnice notranjega odkupa lahko vplačali s presežnimi certifikati,
potrdili za neizplačani del osebnih dohodkov pod pogojem, da se zaposleni s tem
strinja in denarnimi vplačili.
Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega odkupa, dajajo pravico do dividende, so neprenosljive zunaj programa notranjega odkupa, razen v primeru dedovanja in imajo
enake lastnosti kot delnice, ki jih določa 3.
odstavek 35. člena uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja
podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93, 55/93,
6/94, 43/94 in 68/94).
8. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve, kot iz programa notranjega odkupa, bodo upravičenci
lahko vplačevali v tajništvu podjetja na sedežu podjetja Tromer, p.o., Ljubljana, Trubarjeva 1 in na vpisnem mestu Blagovnice
Centromerkur v Litiji, Valvazorjev trg 25,
vsak delovni dan od ponedeljka do petka od
9. do 13. ure.
Gotovinsko vplačane delnice se vplačajo
na poseben privatizacijski račun št.
50101-698-000-0025248 z nazivom: Tromer, p.o. – Privatizacija z navedbo “plačilo

kupnine za delnice podjetja v notranjem odkupu.”
Osnutek statuta in pravila notranjega odkupa bodo na vpogled na sedežu podjetja.
9. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije o sodelovanju pri lastninskem preoblikovanju podjetja vsak delovni dan od 8.
do 13. ure pri Jožetu Šketa po tel.
061/214-552 ali osebno na sedežu podjetja.
Tromer, p.o., Ljubljana

Št. 3
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Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. členom uredbe
o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94), Tromer,
trgovsko podjetje, p.o., Ljubljana, Trubarjeva 1, na podlagi programa o lastninskem
preoblikovanju podjetja, ki ga je z odločbo
št. LP 01190/1995-MD z dne 29. 12. 1995
odobrila Agencija RS za prestrukturiranje
in privatizacijo, objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja.
1. Firma in sedež: Tromer, trgovsko
podjetje, p.o., Ljubljana, Trubarjeva 1
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Temeljnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, reg. št. vložka 1/1985/00.
2. Matična številka: 5090806.
3. Dejavnost: 070131.
Osnovna dejavnost podjetja je trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je v 100% družbeni lastnini.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
40%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –
40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic – 20% družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic – 40% družbenega kapitala.

La-1
Skladno z 19. členom zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 17. členom uredbe
o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94), Podjetje ELMA Tovarna transformatorjev Ljubljana, p.o., Cesta 24. junija 23, Ljubljana Črnuče, na podlagi programa o lastninskem
preoblikovanju podjetja, ki ga je z odločbo
št. LP 00768/1995-NGT, z dne 7. 12. 1995
odobrila Agencija RS za prestrukturiranje
in privatizacijo, objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja.
1. Firma in sedež: ELMA Tovarna
transformatorjev Ljubljana, p.o., Cesta
24. junija 23, Ljubljana - Črnuče.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, reg. št. vložka 1/12231/00.
2. Matična številka: 5488788.
3. Dejavnost: 011710.
Osnovna dejavnost podjetja je proizvodnja transformatorjev, dušilk in naprav z
vgrajenimi transformatorji v serijah in po
naročilu, proizvodnja rezervnih delov in servisna dejavnost za vse vrste električnih strojev, opravljanje prevoznih storitev.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je organizirano kot družbeno podjetje s
100% družbeno lastnino.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovane družbe (družbenega kapitala):
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
40%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –
40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic – 20% družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic – 40% družbenega kapitala.
7. Javni poziv
7.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje ELMA Tovarna transformatorjev Ljubljana, p.o., poziva upravičence (vse
zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja), da lahko v roku 30 dni po
objavi tega oglasa in poziva v Uradnem listu RS, v dnevnem časopisu Delo ter na
oglasni deski podjetja, zamenjajo lastniške
certifikate za začasnice (kasneje delnice) ter
tako sodelujejo pri interni razdelitvi delnic.
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Upravičenec, ki zamudi rok, ne more sodelovati pri interni razdelitvi delnic.
Kolikor v navedenem roku ne bo vpisanih vseh 20% delnic, bo z objavo internega
razpisa pričel teči 15-dnevni rok za vpis
delnic s strani ožjih družinskih članov, zaposlenih v podjetju ELMA Tovarna transformatorjev Ljubljana, p.o. Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen niti na ta način, bo
podjetje preneslo na Sklad RS za razvoj v
skladu z zakonom.
V primeru preplačila samih upravičencev, bo podjetje skladno z zakonom upoštevalo kriterij proporcionalnosti za vsakega
upravičenca in viške certifikatov preneslo v
notranji odkup delnic.
Delnice, ki bodo razdeljene upravičencem v okviru interne razdelitve, so navadne, glasijo se na ime in so neprenosljive dve
leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem.
7.2 Notranji odkup delnic
Podjetje ELMA Tovarna transformatorjev Ljubljana, p.o., poziva upravičence (vse
zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja), da lahko sodelujejo pri notranjem odkupu delnic podjetja.
Notranji odkup delnic (začasnic) bo potekal istočasno z interno razdelitvijo delnic
v višini 40% družbenega kapitala z upoštevanjem 50% popusta.
Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu in pravilom notranjega odkupa.
Upravičenci, bodo delnice notranjega odkupa lahko vplačevali s presežnimi certifikati, potrdili za neizplačan del osebnih dohodkov in denarnimi vplačili.
Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega odkupa, dajejo pravico do dividende, so neprenosljive zunaj programa notranjega odkupa, razen v primeru dedovanja in imajo
enake lastnosti kot delnice, ki jih določa
tretji odstavek 35. člena uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93,
55/93, 6/94, 43/94 in 68/94).
8. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve, kot iz
programa notranjega odkupa, bodo upravičenci lahko vplačevali v tajništvu na sedežu podjetja vsak delovni dan od 7. do
14. ure. Gotovinsko vplačane delnice se
vplačajo na poseben privatizacijski podračun z navedbo “plačilo kupnine za
delnice podjetja v notranjem odkupu” št.
50102-698-000-0025157.
Pravila notranjega odkupa in osnutek statuta bo na vpogled na sedežu podjetja.
9. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 7. do 14. ure pri Valenčič Jožetu, in
sicer po telefonu št. 061/1612-361 ali osebno na sedežu podjetja.
ELMA Tovarna transformatorjev
Ljubljana, p.o.,
Ljubljana - Črnuče

pripravi programa lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93, 6/94,
43/94 in 68/94) objavlja Pekarna in slaščičarna Dolenjska, d.d., Novo mesto program lastninskega preoblikovanja podjetja, ki ga je z
odločbo št. LP 01080/1995-MU z dne 28. 11.
1995 odobrila Agencija Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo.
1. Firma: Pekarna in slaščičarna Dolenjska, d.d., Novo mesto.
2. Sedež podjetja: Ločna 21, Novo mesto.
3. Matična številka: 5132231.
4. Dejavnost podjetja:
– proizvodnja in predelava pekarskih
proizvodov,
– proizvodnja in predelava slaščičarskih
proizvodov,
– trgovina na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi izdelki,
– nudenje nočitev in gostinskih uslug v
hotelih, motelih, penzionih, turističnih naseljih in kampih,
– nudenje gostinskih prehrambenih storitev v restavracijah ustrežnega in samopostrežnega tipa in v restavracijah družbene
prehrane,
– nudenje ostalih gostinskih prehrambenih storitev,
– nudenje ostalih gostinskih storitev (kavarne, gostilne, bife, bari, itd.),
– prevoz blaga v cestnem prometu,
– špedicija,
– nudenje komercialnih storitev pri izpolnjevanju funkcije prometa blaga in storitev;
– knjigovodske storitve in obdelava podatkov,
– storitve reklame in ekonomske propagande,
– nudenje pridobivanja posebnih znanj v
obliki tečajev iz okvira proizvodnih dejavnosti podjetja,
– galerijska dejavnost, vključujoč aukcije in prodajne razstave,
– dajanje in posredovanje znanja in informacij v gospodarstvu.
Zunanjetrgovinsko poslovanje:
– uvoz in izvoz živilskih in neživilskih
izdelkov,
– mednarodni prevoz blaga v cestnem
prometu,
– mednarodna špedicija,
– gostinske in turistične storitve,
– posredovanje in zastopanje v prometu
blaga in storitev,
– faktoring in finančno inženirstvo,
– dajanje in posredovanje znanja in informacij v gospodarstvu.
5. Pravna oblika organiziranosti: pekarna in slaščičarna Dolenjska je delniška družba v družbeni lastnini.
6. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Odškodninski skald – 10%,
– Pokojninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 20%,
– upravičenci iz naslova notranjega odkupa – 40%.
7. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade v višini 40% družbenega kapitala,

– interna razdelitev delnic v višini 20%
družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic v višini 40%
družbenega kapitala.
8. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
8.1 Interna razdelitev delnic
Pekarna in slaščičarna Dolenjska, d.d.,
Novo mesto poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojence podjetja, da v roku
30 dni po objavi tega poziva v Uradnem
listu RS, dnevniku Delo in na oglasni deski
podjetja zamenjajo lastniške certifikate za
začasnice (kasneje delnice) ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi.
Kolikor vrednost predloženih lastniških
certifikatov ne bo dosegla višine družbenega kapitala namenjenega za interno razdelitev, se opravi interni razpis za ožje družinske člane zaposlenih v podjetju. Interni razpis bo objavljen na oglasni deski na sedežu
podjetja v Novem mestu, Ločna 21 in bo
trajal 15 dni od dneva objave. Interni razpis
se lahko konča pred 15-dnevnim rokom, če
bodo vpisane vse delnice, namenjene za interno razdelitev.
V primeru, da bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov udeleženecev večja
od družbenega kapitala namenjenega za interno razdelitev, lahko upravičenci, ki so
sodelovali pri interni razdelitvi, presežne
lastniške certifikate uporabijo za kupnino
za delnice v programu notranjega odkupa.
Presežni certifikati iz interne razdelitve se v
programu notranjega odkupa uporabijo proporcionalno za vsakega udeleženca posebej.
Delnice, ki bodo razdeljene upravičencem v okviru interne razdelitve, so navadne, glasijo na ime in so neprenosljive dve
leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem.
8.2 Notranji odkup delnic
Pekarna in slaščičarna Dolenjska, d.d.,
poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in
upokojence podjetja, da v roku 30 dni po
objavi tega poziva v Uradnem listu RS,
dnevniku Delo in na oglasni deski podjetja
vplačajo delnice in s tem postanejo udeleženci programa notranjega odkupa delnic.
Rok za vplačilo delnic v programu notranjega odkupa delnic je prekluziven in začne
veljati z dnem zadnje objave. Upravičenec,
ki zamudi rok, ne more sodelovati v programu notranjega odkupa delnic.
Notranji odkup delnic bo potekal istočasno z interno razdelitvijo delnic, z upoštevanjem 50% popusta za delnice iz programa
notranjega odkupa. Upravičenci lahko vplačajo delnice namenjene notranjemu odkupu
s presežnimi lastniškimi certifikati iz interne razdelitve in denarnimi vplačili. Cena
delnice se pri denarnih vplačilih valorizira z
indeksom rasti drobnoprodajnih cen do dneva objave poziva.
Upravičenci vplačajo delnice namenjene
notranjemu odkupu s presežnimi certifikati
tako, da ob zamenjavi lastniških certifikatov za delnice v programu interne razdelitve
podpišejo pisno izjavo, da morebitni presežek lastniškega certifikata iz programa interne razdelitve namenijo za nakup delnic iz
programa notranjega odkupa. Denarna vplačila za delnice iz programa notranjega odkupa upravičenci nakažejo na poseben privatizacijski podračun podjetja pri Agenciji
RS za plačilni promet, nadziranje in infor-

Št. 344
La-2
V skladu z 19. členom zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. členom uredbe o
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miranje, Podružnica Novo mesto št.
52100-698-8313 z navedbo: plačilo kupnine za delnice iz programa notranjega odkupa. Upravičenci morajo dokazovati denarno
vplačilo za nakup delnic iz programa notranjega odkupa s potrjeno položnico, v objavljenem roku, na sedežu podjetja.
Delnice, ki jih udeleženci pridobijo v
programu notranjega odkupa za denarna
vplačila, so navadne, imenske in neprenosljive izven programa notranjega odkupa, razen z dedovanjem. Delnice, ki jih udeleženci pridobijo v programu notranjega odkupa
za presežne lastniške certifikate, so enake
delnicam interne razdelitve in so neprenosljive dve leti, razen z dedovanjem. Po preteku dveh let pa postanejo enake kot delnice
iz programa notranjega odkupa.
Organizacija programa notranjega odkupa pa bo določena s pravili notranjega odkupa, ki jih sprejmejo udeleženci po odobritvi programa. Osnutek pravil notranjega odkupa bo na vpogled na vpisnem mestu na
sedežu podjetja.
9. Ostala določila
Pekarna in slaščičarna Dolenjska, d.d.,
bo upravičencem interne razdelitve in udeležencem notranjega odkupa najprej izdala
začasnice, ki jih bo po vpisu družbe v sodni
register, zamenjala za delnice.
Delnice interne razdelitve in notranjega
odkupa lahko upravičenci vpisujejo v objavljenem 30-dnevnem roku, vsak delovni
dan od 7. do 15. ure na blagajni podjetja v
Novem mestu, Ločna 21.
10. Dodatne informacije
Vse dodatne informacije v zvezi s postopkom lastninskega preoblikovanja podjetja in tem pozivom lahko upravičenci dobijo vsak delovni dan pri direktorju d.d. na
sedežu podjetja ali po telefonu 068/322-807.
Pekarna in slaščičarna
Dolenjska, d.d., Novo mesto
Št. 453/95
La-3
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja družbenega podjetja Hortikultura,
plantaže in gradnje Brežice, p.o., Gornji Lenart 28 a, ki ga je z odločbo št. LP
01189/1995-TJ z dne 18. 12. 1995 odobrila
Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo ter v skladu z zakonom o lastninskem
preoblikovanju podjetij, podjetje objavlja
program lastninskega preoblikovanja podjetja.
1. Firma in sedež: Hortikultura, plantaže in gradnje Brežice p.o., Gornji Lenart 28 a, Brežice.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Temeljnem sodišču v Novem
mestu, enota v Novem mestu pod številko
reg. vl. 1-1608/00.
2. Matična številka: 5013968.
3. Osnovna dejanvost:
1. Poljedelstvo;
2. Projektiranje prometnih objektov;
3. Gradnja prometnih objektov;
4. Storitve vrtanja in minerske storitve;
5. Prevozi blaga v cestnem prometu;
6. Storitve s kmetijsko in gradbeno mehanizacijo;
7. Proizvodnja kamna, gramoza in peska;
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8. Gozdarstvo;
9. Odkup in prodaja gozdnih sortimen-

podjetja vpišejo in vplačajo delnice s 50%
popustom. Delnice se vplačujejo z gotovino
oziroma morebitnimi presežki lastniških certifikatov iz interne razdelitve. Delnice, ki
ne bodo odkupljene v prvem obroku, bo do
dokončnega odkupa zadržal in z njimi
upravljal Sklad RS za razvoj.
Delnice, pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa so, dokler program ni
zaključen, prenosljive samo znotraj programa, v nadaljevanju pa skladno z določili
statuta in delniškega sporazuma združenja
notranjih delničarjev. Vse delnice so navadne, imenske in dajejo poleg pravice do udeležbe pri dobičku in stečajni masi podjetja
tudi pravico do upravljanja.
8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
iz programa notranjega odkupa bodo upravičenci lahko vpisovali in vplačevali pri blagajni podjetja vsak delovni dan od 9. do 15.
ure pri Čop Vesni, v okviru zgoraj opredeljenih rokov.
9. Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vplačila dobite pri
Maljkovič Mirku tel. 0608/620-74.
Hortikultura, plantaže in gradnje
Brežice, p.o., Brežice

tov;
10. Urejanje in vzdrževanje parkov in
zelenic in rekreacijskih površin in izdelovanje projektov za njihovo ureditev;
11.Odkup kmetijskih proizvodov;
12. Gozdno drevesničarstvo;
13. Proizvodnja zdravilnih zelišč;
14. Proizvodnja lesne galanterije;
15. Prodaja na drobno lastnih proizvodov;
16. Usluge servisne delavnice;
17. Trgovina na drobno in debelo z živilskimi in neživilskimi proizvodi.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je v 100% družbeni lastnini.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
40%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– prenso 10% delnic na Odškodninski
sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za razvoj za nadaljnjo razporeditev na pooblaščene investicijske družbe,
– interna razdelitev delnic v višini do
20% razpisanih delnic,
– notranji odkup v višini do 40% razpisanih delnic.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1 Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v
30-dnevnem roku po objavi tega oglasa in
poziva v dnevnem časopisu Večer ter na
oglasni deski podjetja vpišejo delnice v zameno za lastniške certifikate (I. krog). Če v
navedenem roku ne bo vpisanih vseh 20%
delnic, namenjenih interni razdelitvi, bo z
objavo internega razpisa najkasneje v 14
dneh začel teči nov 30-dnevni rok za vpis
delnic ožjih družinskih članov zaposlenih v
podjetju (II. krog). Če tudi v drugem krogu
ne bo vpisanih in vplačanih vseh 20% delnic, bo podjetje preostanek delnic do 20%
preneslo na Sklad RS za razvoj. V drugem
krogu bo razpis končan pred iztekom
30-dnevnega roka, če bodo pred iztekom
tega roka vpisane in vplačane vse delnice iz
interne razdelitve. Podjetje bo delnice vodilo v dematerializirani obliki, udeležencem
pa bo izdalo začasnice oziroma potrdila za
vsako vplačilo. Če bo v prvem krogu vpisanih in vplačanih več kot 20% vseh delnic,
bo presežek certifikatov proporcionalno
uporabljen za notranji odkup. Delnice, pridobljene iz interne razdelitve, so neprenosljive dve leti po pridobitvi, razen z dedovanjem.
7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v
30 dneh po objavi oglasa in poziva v dnevnem časopisu Večer ter na oglasni deski

Št. 30/823-95
La-4
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja podjetja Zarja Elektronika, d.d.,
Kamnik, ki ga je z odločbo št. LP
00721/1995-AK, z dne 21. 12. 1995 odobrila Agencija za prestrukturiranje in privatizacijo, objavlja navedeno podejtje vsebino
programa in javni poziv k vpisu in vplačilu
delnic.
1. Firma: Zarja Elektronika, d.d.,
Kamnik.
2. Matična številka: 5521475.
3. Pretežna dejavnost: proizvodnja elektronskih naprav za tehnično zaščito; proizvodnja telekomunikacijskih in drugih elektronskih naprav; montaža in vzdrževanje
elektronskih naprav za tehnično zaščito, telekomunikacijskih in drugih elektronskih
naprav; projektiranje in izdelava tehnične
dokumentacije za vse zgoraj omenjene dejavnosti; zastopanje tujih firm za vse zgoraj
omenjene dejavnosti; izvoz lastnih in drugih izdelkov, storitev in znanja (know-how);
organizacija in posredovanje na področju
zgoraj omenjenih dejavnosti (inženiring).
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je delniška družba s 100% družbeno lastnino.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 10%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad Republike Slovenije za razvoj –
20,02%,
– upravičenci iz interne razdelitve –
19,99%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
39,99%.
6. Predvideni načini lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade v višini 40,02% vrednosti družbenega kapitala,
– interna razdelitev navadnih delnic v višini 19,99% družbenega kapitala,
– notranji odkup navadnih delnic v višini 39,99%.
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7. Javni poziv k vpisu in plačilu delnic
7.1 Interna razdelitev
Zarja Elektronika, d.d., poziva vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojence), da v 30-dnevnem prekluzivnem
roku od objave tega oglasa v časopisu Dnevnik in na oglasni deski v podjetju, vpišejo
delnice v zameno za lastniške certifikate.
Če v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 19,99% delnic, bo podjetje objavilo
interni razpis za ožje družinske člane.
Če tudi na ta način ne bo vpisanih vseh
19,99% delnic, bo podjetje razliko od
19,99% preneslo na Sklad RS za razvoj.
Če bo vrednost lastniških certifikatov
upravičencev večja od 19,99% družbenega
kapitala, lahko presežke uporabijo za notranji odkup.
Delnice pridobljene z interno razdelitvijo so navadne, imenske in neprenosljive dne
leti, razen z dedovanjem.
7.2 Notranji odkup
Podjetje Zarja Elektronika, d.d., poziva
vse upravičence, da v 30 dneh po objavi
tega poziva, vpišejo in vplačajo navadne
delnice s 50% popustom.
Upravičenci bodo preko podjetja takoj
vplačali 19,99% delnic. V naslednjih štirih
letih pa bodo upravičenci odkupili od Sklada vsako leto najmanj 1/4 delnic.
Prvi paket delnic bodo upravičenci vplačali z denarnimi vplačili in z zamenjavo
presežnih lastniških certifikatov iz interne
razdelitve. Preostale delnice pa bodo upravičenci odkupili z denarnimi vplačili.
Če vplačila presežejo limit razpoložljivih delnic za notranji odkup, se kupnina
upravičencev zniža v sorazmerju njihovega
povprečnega OD v zadnjih treh mesecih in
vrne vplačnikom.
Če v okviru notranjega odkupa ne bi bile
vplačane vse delnice, se program realizira v
zmanjšanem obsegu, z neodkupljenimi delnicami pa razpolaga Sklad.
Delnice notranjega odkupa so navadne,
glasijo na ime, so neprenosljive zunaj programa notranjega odkupa razen z dedovanjem, so prenosljive v okviru programa notranjega odkupa, če ostaja najmanj tretjina
zaposlenih med udeleženci programa.
Delnice pridobljene s presežnimi certifikati imajo enake značilnosti kot delnice interne razdelitve.
Udeleženci notranjega odkupa nakažejo
denarna sredstva na poseben privatizacijski
podračun št. 50140-698-000-0025199.
8. Vpis delnic: delnice interne razdelitve
in notranjega odkupa bodo upravičenci lahko vpisovali v navedenih rokih, vsak delovni dan od 8. do 10. ure v računovodstvu, na
sedežu podjetja.
9. Informacije: dodatne informacije dajejo Bojan Kern, tel. 061/817-488 in Jožica
Bizjak, tel. 061/817-488.
Zarja Elektronika, d.d., Kamnik

1. Firma: Zarja Kovis, d.d., Molkova
pot 5, Kamnik.
2. Matična številka: 5521483.
3. Pretežna dejavnost: proizvodnja kovinskih konstrukcij, proizvodnja elektrotehničnih izdelkov, steklarstvo in pleskarstvo,
projektiranje in inženiring.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je delniška družba s 100% družbeno lastnino.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetje:
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 10%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad Republike Slovenije za razvoj –
20%,
– upravičenci iz interne razdelitve –
20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
40%.
6. Predviden način lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na Sklade v
višini 40% vrednosti družbenega kapitala,
– interna razdelitev navadnih delnic v višini 20% družbenega kapitala,
– notranji odkup navadnih delnic v višini 40% družbenega kapitala.
7. Javni poziv k vpisu in plačilu delnic
7.1 Interna razdelitev
Zarja Kovis, d.d., poziva vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojence) da v 30-dnevnem prekluzivnem roku od
objave tega oglasa v časopisu Dnevnik in na
oglasni deski v podjetju vpišejo delnice v
zameno za lastniške certifikate.
Če v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic, bo podjetje objavilo interni razpis za ožje družinske člane.
Če tudi na ta način ne bo vpisanih vseh
20% delnic, bo podjetje rarzliko do 20%
preneslo na Sklad RS za razvoj.
Če bo vrednost lastniških certifikatov
upravičencev večja od 20% družbenega kapitala, lahko presežke uporabijo za notranji
odkup.
Delnice pridobljene z interno razdelitvijo so navadne, imenske in neprenosljive dve
leti, razen z dedovanjem.
7.2 Notranji odkup
Podjetje Zarja Kovis, d.d., poziva vse
upravičence, da v 30 dneh po objavi tega
poziva, vpišejo in vplačajo navadne delnice
s 50% popustom.
Upravičenci bodo takoj vplačali 20% delnic. V naslednjih štirih letih pa bodo upravičenci odkupili od Sklada vsako leto najmanj
1/4 delnic.
Prvi paket delnic bodo upravičenci vplačali z denarnimi vplačili in z zamenjavo
presežnih lastniških certifikatov iz interne
razdelitve. Preostale delnice pa bodo upravičenci odkupili z denarnimi vplačili.
Če vplačila presežejo limit razpoložljivih delnic za notranji odkup, se kupnina
upravičencev zniža v sorazmerju njihovega
povprečnega OD v zadnjih treh mesecih in
vrne vplačnikom.
Če v okviru notranjega odkupa ne bi bile
vplačane vse delnice, se program realizira v
zmanjšanem obsegu, z neodkupljenimi delnicami pa razpolaga Sklad.
Delnice notranjega odkupa so navadne,
glasijo na ime, so neprenosljive zunaj pro-

grama notranjega odkupa razen z dedovanjem, so prenosljive v okviru programa notranjega odkupa, če ostaja najmanj tretjina
zaposlenih med udeleženci programa.
Udeleženci notranjega odkupa nakažejo
denarna sredstva na privatizacijski račun pri
Agenciji za plačilni promet, nadziranje in
informiranje št. 50140-698-000-0025183.
8. Vpis delnic: delnice interne razdelitve
in notranjega odkupa bodo upravičenci lahko vpisovali v navedenih rokih, vsak delovni dan od 8. do 10. ure v računovodstvu na
sedežu podjetja.
9. Informacije: dodatne informacije dajeta Irena Sovinšek in Ivan Hribar, inž. tel.
061/817-511 in 061/817-326.
Zarja Kovis, d.d., Kamnik

Št. 901232
La-5
Na podlagi programa latninskega preoblikovanja podjetja Zarja Kovis, d.d., Kamnik, ki ga je z odločbo št. LP00722/95-AK z
dne 22. 12. 1995 odobrila Agencija za prestrukturiranje in privatizacijo, objavlja navedeno podjetje vsebino programa in javni
poziv k vpisu in vplačilu delnic.

La-6
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja, ki ga je Delavski svet podjetja Veletekstil Ljubljana, p.o., sprejel dne 12. 12. 1994
in 16. 11. 1995 ter katerega je z odločbo št. LP
00873/1995-MB z dne 6. 12. 1995 odobrila
Agencija za prestrukturiranje in privatizacijo
(v nadaljevanju Agencija) ter v skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju, Veletekstil Ljubljana, p.o., objavlja program lastninskega preoblikovanja kot sledi.
1. Firma: Veletekstil Ljubljana, p.o.,
Ljubljana, Masarykova 17.
2. Dejavnost podjetja: 070221.
Glavna dejavnost podjetja je trgovina na
debelo in drobno.
3. Zaposleni: podjetje na dan objave zaposluje 224 delavcev.
4. Predviden način oziroma kombinacija
načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
– prenos 10% delnic na Odškodninski
sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS,
– interna razdelitev delnic v višini do
20% razpisanih delnic,
– notranji odkup v višini do 40% razpisanega števila delnic.
5. Predstavitev značilnosti interne razdelitve, notranjega odkupa in prenosa delnic.
Interna razdelitev
Upravičenci: zaposleni, bivši zaposleni,
upokojenci podjetja ter ožji družinski člani
zaposlenih podjetja.
Upravičenci bodo delnice vpisovali in
vplačevali z lastniškimi certifikati pod pogoji in v rokih, navedenih v programu, in
sicer v 30-dnevnem roku, pri čemer rok za
vpis prične z dnem objave tega oglasa.
Kolikor bo vpisanih in vplačanih več kot
20% vseh delnic, bo presežek lastninskih
certifikatov ožjih družinskih članov proporcionalno vrnjen, eventualni presežek vplačil zaposlenih, bivših zaposlenih in upokojencev podjetja pa se proporcionalno uporabi za notranji odkup.
Delnice, pridobljene iz interne razdelitve so neprenosljive 2 leti od pridobitve,
razen z dedovanjem.
Notranji odkup
Upravičenci: zaposleni, bivši zaposleni
in upokojenci podjetja.
Upravičenci bodo delnice lahko vplačali
v gotovini, ali z morebitnimi presežki lastniških certifikatov iz interne razdelitve.
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Značilnosti: upravičenci vplačujejo vpisane delnice s 50% popustom, vse delnice
notranjega odkupa pa morajo biti vplačane
najkasneje v naslednjih štirih letih od začetka programa.
Program je uspešen samo, če v njem sodeluje najmanj 1/3 vseh zaposlenih podjetja. Upravičenci vplačujejo delnice pri podjetju, ta pa tako zbrana sredstva v obliki
kupnine nakaže Skladu za razvoj.
Kolikor program ne bi bil uspešen, se
vse delnice iz tega naslova prenesejo na
Sklad za razvoj v obliki prednostnih delnic.
Kolikor po izteku štirih let podjetje za račun
udeležencev ne bi uspelo odkupiti vseh, za
ta namen izdanih delnic, se preostanek lahko prenese na Sklad za razvoj.
Upravičenci bodo lahko delnice vpisovali in vplačevali v 30-dnevnem roku, ki
začne teči z dnem objave posebnega oglasa
v časopisu Delo.
Delnice, ki jih podjetje ne bo odkupilo
za upravičence v prvem obroku, bo do dokončnega odkupa zadržal in z njimi upravljal Sklad.
Delnice, pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa so, dokler program ni
zaključen, prenosljive samo znotraj programa, v nadaljevanju pa v skladu z določili
statuta in delniškega sporazuma.
Vse delnice so redne, imenske in dajejo
poleg pravice do udeležbe na dobičku in
stečajni masi podjetja tudi pravico do upravljanja, razen del delnic v okviru programa
notranjega odkupa, prenešenih na Sklad za
razvoj v naslednjih štirih letih.
Podjetje bo vpisano v sodni register kot
delniška družba.
Poziv vsem upravičencem k vpisu delnic
preoblikovanega podjetja
Upravičence iz interne razdelitve, da v
30 dneh od objave oglasa in poziva v tem
časopisu in oglasni deski vpišejo delnice v
zameno za lastniške certifikate.
Delnice iz interne razdelitve bodo upravičenci lahko vpisovali in vplačevali na Leskoškovi 2, Ljubljana oziroma na privatizacijski podračun št.: 50100-698-25162 vsak
delovni dan od 9. do 13. ure v okviru rokov
opredeljenih zgoraj.
Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vplačila so na razpolago pri Perovšek Sonji tel. 14-01-355.
Veletekstil, p.o., Ljubljana

Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, reg. št. vložka 1/2205/00.
2. Matična številka: 5034906.
3. Dejavnost: 070229.
Osnovna dejavnost podjetja je trgovina
na debelo in drobno, posredovanje v blagovnem prometu, predelava usnja, plastičnih mas, papirja ter tekstila, servisno polaganje plastičnih mas, plavajoče betonske
podlage, prevoz blaga v cestnem prometu.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je organizirano kot družbeno podjetje s
100% družbeno lastnino.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala
preoblikovane družbe (družbenega kapitala):
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
40%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –
40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic – 20% družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic – 40% družbenega kapitala.
7. Javni poziv
7.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje USNJE PLAST, p.o., Ljubljana,
Komenskega 22, poziva upravičence (vse
zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja), da lahko v roku 30 dni po
objavi tega oglasa in poziva v Uradnem listu RS, v dnevnem časopisu Večer ter na
oglasni deski podjetja (s tem, da rok začne
teči z dnem zadnje objave), zamenjajo lastniške certifikate za začasnice (kasneje delnice) ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi delnic.
Upravičenec, ki zamudi rok, ne more sodelovati pri interni razdelitvi delnic.
Kolikor v navedenem roku ne bo vpisanih vseh 20% delnic, bo z objavo internega
razpisa pričel teči 15-dnevni rok za vpis
delnic s strani ožjih družinskih članov, zaposlenih v podjetju USNJE PLAST, p.o.,
Ljubljana, Komenskega 22.
Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen niti
na ta način, bo podjetje preneslo na Sklad
RS za razvoj v skladu z zakonom.
V primeru preplačila samih upravičencev, bo podjetje skladno z zakonom upoštevalo kriterij proporcionalnosti za vsakega
upravičenca in viške certifikatov preneslo v
notranji odkup delnic.
Delnice, ki bodo razdeljene upravičencem v okviru interne razdelitve, so navadne, glasijo se na ime in so neprenosljive dve
leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem.
7.2 Notranji odkup delnic
Podjetje USNJE PLAST, p.o., Ljubljana,
Komenskega 22, poziva upravičence (vse
zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja), da lahko sodelujejo pri notranjem odkupu delnic podjetja.
Notranji odkup delnic (začasnic) bo potekal istočasno z interno razdelitvijo delnic
v višini 40% družbenega kapitala z upoštevanjem 50% popusta.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu in pravilom notranjega odkupa.
Upravičenci, bodo delnice notranjega odkupa lahko vplačevali s presežnimi certifikati in denarnimi vplačili.
Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega odkupa, dajejo pravico do dividende, so neprenosljive zunaj programa notranjega odkupa, razen v primeru dedovanja in imajo
enake lastnosti kot delnice, ki jih določa
tretji odstavek 35. člena uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93,
55/93, 6/94, 43/94 in 68/94).
8. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve, kot iz programa notranjega odkupa, bodo upravičenci lahko vplačevali v blagajni na sedežu
podjetja vsak delovni dan od ponedeljka
do petka od 8. do 12. ure. Gotovinsko vplačane delnice se vplačajo na poseben privatizacijski podračun z navedbo “plačilo kupnine za delnice podjetja v notranjem
odkupu”.
Pravila notranjega odkupa in osnutek statuta bo na vpogled na sedežu podjetja.
9. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 8. do 12. ure pri Zaplotnik Francu, in
sicer po telefonu št. 061/1313-030 ali osebno na sedežu podjetja.
USNJE PLAST, p.o., Ljubljana

La-7
Skladno z 19. členom zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. členom uredbe
o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94), Podjetje USNJE PLAST, proizvodnja in trgovina
na debelo in drobno, p.o., Ljubljana Komenskega ulica 22, na podlagi programa o
lastninskem preoblikovanju podjetja, ki ga
je z odločbo št. LP 01617/1995-IJS, z dne
13. 12. 1995 odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo, objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja.
1. Firma in sedež: USNJE PLAST Proizvodnja in trgovina na debelo in drobno,
p.o., Komenskega ulica 22, Ljubljana.

La-8
LIZ inženiring Ljubljana, p.o., Vurnikova 2, Ljubljana, objavlja program lastninskega preoblikovanja, ki ga je Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo odobrila z odločbo z dne 1. 12.
1995, št. LP 00770/1995-SD.
1. Firma: LIZ inženiring, podjetje za
pripravo in izvedbo investicij p.o.
Skrajšana firma: LIZ inženiring, p.o.,
Ljubljana.
Sedež: Ljubljana, Vurnikova 2.
Matična številka: 5145139.
Podjetje je vpisano v sodni register pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. registrskega vložka 1/1226/00.
2. Dejavnost: pretežne dejavnosti podjetja so izvajanje svetovalnega inženiringa
pri gradnji objektov, izdelava investicijskih
programov in tehnične dokumentacije, posredovanje v prometu blaga in intelektualnih storitev ter finančni inženiring.
3. LIZ inženiring, p.o., Ljubljana, je podjetje v 100% družbeni lastnini.
4. Podjetje se bo preoblikovalo v delniško družbo, predvidena lastniška struktura
preoblikovanega podjetja pa je:
– 10% Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja,
– 10% Slovenski odškodninski sklad,
– 20% Sklad Republike Slovenije za razvoj oziroma po izvršeni prodaji investicijske družbe,
– 60% fizične osebe – sodelujoči v interni razdelitvi (20%), notranjemu odkupu
(20%) in javni prodaji delnic (20%).
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5. Podjetje se preoblikuje s kombinacijo
štirih načinov:
– prenos 40% navadnih delnic oziroma
deležev družbenega kapitala, na sklade,
– interna razdelitev v višini 20% družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic oziroma deležev
v višini 20% družbenega kapitala,
– javna prodaja delnic v višini 20% družbenega kapitala.
Nominalna vrednost delnice je 1.000 SIT.
Prodajna cena delnic v interni razdelitvi je
1.498 SIT, delnic notranjega odkupa pa 749
SIT. V notranjem odkupu se pri vplačilih z
gotovino prodajna cena revalorizira z indeksom rasti drobnoprodajnih cen od 1. 1.
1993 do dneva plačila kupnine skladu.
6. Podjetje poziva vse zaposlene, bivše
zaposlene in upokojence podjetja, da v 30
dneh po objavi poziva v časopisu Delo in na
oglasni deski podjetja:
6.1 Predložijo lastniške certifikate in potrdila v zameno za delnice interne razdelitve, ki so navadne, imenske in neprenosljive dve leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem.
V primeru, da upravičenci prvega kroga
(zaposleni, bivši zaposleni, upokojenci) ne
bodo predložili lastniških certifikatov v višini 20% družbenega kapitala, bo podjetje z
objavo na oglasni deski podjetja, izvedlo
interni razpis za družinske člane zaposlenih
z rokom za predložitev certifikatov 15 dni.
Če pa bi že upravičenci 1. kroga predložili
lastniške certifikate in potrdila v vrednosti
večji od 20% družbenega kapitala, bodo lahko presežke po proporcionalnem znižanju
uporabili za notranji odkup delnic.
6.2 Pristopijo k programu notranjega odkupa, vpišejo in vplačajo kupnino za prvi
paket delnic notranjega odkupa.
Delnice notranjega odkupa so navadne,
imenske in za čas trajanja programa notranjega odkupa neprenosljive izven programa, razen z dedovanjem. Delnice, ki jih
upravičenci pridobijo v programu notranjega odkupa v zameno za presežne lastniške
certifikate, so enake delnicam interne razdelitve in so neprenosljive dve leti, razen z
dedovanjem, po tem pa so enake kot druge
delnice notranjega odkupa.
Kolikor bi že vplačila za prvi paket delnic notranjega odkupa presegla znesek kupnine za v program notranjega odkupa vključeni družbeni kapital, se bodo vplačani zneski znižali ob uporabi kriterija povprečnega
mesečnega osebnega dohodka zadnjih treh
mesecev.
7. Upravičenci predložijo lastniške certifikate in potrdila ter vpišejo delnice notranjega odkupa na sedežu podjetja v Ljubljani, Vurnikova 2, med 8. in 13. uro. Gotovinska vplačila se izvršijo na privatizacijski
podračun podjetja, ki bo objavljen v časopisu in na oglasni deski.
30-dnevni rok za predložitev lastninskih
certifikatov in potrdil, vpis in vplačilo delnic interne razdelitve in notranjega odkupa
je prekluziven – upravičenec, ki zamudi rok,
ne more sodelovati pri interni razdelitvi oziroma notranjemu odkupu delnic podjetja.
8. Delnice javne prodaje imajo oznako
G, so navadne, imenske, dajejo pravico do
upravljanja (vsaka delnica en glas) in do
dividende. Pred pravnimi osebami imajo

prednostno pravico odkupa fizične osebe državljani Republike Slovenije. Najvišji
znesek vseh možnih vplačil posameznega
vplačnika je 500.000 SIT na osebo. Omejitev ne velja za vplačila s certifikati.
Izhodiščna cena delnic v javni prodaji
znaša 1.498 SIT in se pri gotovinskih vplačilih revalorizira z indeksom drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993 do dneva objave v
časopisu. Glede na povpraševanje se cena
lahko zviša ali zniža za največ 30%.
Vpisovanje in vplačevanje bo potekalo
po objavi poziva v časopisu Delo.
9. Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju v podjetju ali na
telefonski številki 133-62-52, pri Marini
Čož.
LIZ inženiring Ljubljana, p.o.,
Ljubljana

enak odstotek, vpisovalcem pa se proporcionalno zniža oziroma zviša vpisano število delnic.
Posamezni delničar ima v postopku javne prodaje pravico do nakupa 800 delnic.
Namen izdaje delnic je lastninsko preoblikovanje podjetja.
Podatki o dividendah: delničarji, ki vpišejo in vplačajo delnice iz javne prodaje,
bodo tako kot ostali delničarji celotne emisije udeleženi na dobičku od 1. 1. 1993 in
naprej. Dividende bodo izplačljive najkasneje v 60 dneh od sprejema letnega obračuna na skupščini družbe, praviloma na
bančni račun delničarja.
Začetek in konec vpisovanja in vplačevanja delnic: vpisovanje in vplačevanje bo
potekalo 30 dni od objave v dnevniku Večer, in sicer od 15. 1. 1996 do 13. 2. 1996.
Vpisna mesta: za zamenjavo lastniških
in denacionalizacijskih certifikatov na sedežu podjetja VARIS Lendava, d.o.o., Industrijska 4b, Lendava, vsak delovni dan
med 8. in 12. uro in za gotovino na LB
Pomurska banka, d.d., poslovna enota Lendava, na posebej označenem mestu, vsak
delovni dan od 8. do 14. ure in v soboto od
8. do 11.30.
Prodajo delnic organizira, pripravlja in
izvaja VARIS, Proizvodnja sanitarnih celic
Lendava, d.o.o., v sodelovanju z LB Pomurska banka, d.d., poslovalna enota Lendava.
Na vseh vpisanih mestih je kupcem delnic na razpolago prospekt, iz katerega se
kupec delnic lahko seznani z osnovnimi informacijami o podjetju.
Dodatne informacije: glede javne prodaje delnic lahko interesenti dobijo dodatne
informacije na sedežu podjetja, po tel.
069/76-111, interna 398, pri Jasni Bračič in
po tel. 069/76-114, pri Valeriji Pečelin, vsak
delovni dan od 8. do 14. ure.
VARIS, Proizvodnja sanitarnih
celic Lendava, d.o.o.

Javne prodaje delnic
La-25
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) ter 16. člena uredbe o
pripravi programa in o izvedbi posameznih
načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94,
43/94 in 68/94) objavlja VARIS Lendava,
d.o.o.
javno prodajo delnic
VARIS Lendava, d.o.o.
Program lastninskega preoblikovanja
VARIS Lendava, d.o.o., Industrijska 4b,
Lendava, je Agencija Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo odobrila dne 15. 9. 1995 z odločbo št. LP
00621/1995-AK.
Izdajatelj delnic: VARIS, Proizvodnja
sanitarnih celic, Lendava, d.o.o., Industrijska 4b, Lendava.
Vrsta delnic: delnice so navadne, imenske, oznake G.
Skupna nominalna vrednost celotne izdaje: 202,319.000 SIT, od tega za družbeni
kapital 180,811.000 SIT in za trajne vloge
21,508.000 SIT. Javni prodaji je namenjeno
40,986.000 SIT.
Nominalna vrednost delnic znaša 1.000
SIT.
Prodajna cena delnice v javni prodaji
znaša pri vplačilu z lastniškimi certifikati
državljanov RS 1.200 SIT. Pri vplačilu v
gotovini se prodajna cena določi tako, da se
izhodiščna cena poveča koeficient rasti
drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993 do dneva
razpisa. Na ta dan, tj. 15. 1. 1996 tako znaša
1.910 SIT. Pri vplačilu z lastniškimi certifikati denacionalizacijskih upravičencev se
prodajna cena določi tako, da se izhodiščna
cena poveča za koeficient rasti drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993 do dneva izdaje
lastniškega certifikata denacionalizacijskemu upravičencu. Prodajna cena delnic se
lahko za vse načine vplačil dodatno korigira
zaradi odstopanja zaradi presežka ali manjka vpisov. Tako se v primeru odstopanja
vrednosti vpisanih delnic od razpisane vrednosti za do 30% navzgor ali navzdol, cena
posamezne delnice zviša oziroma zniža za

La-20
V okviru programa lastninskega preoblikovanja podjetja, ki ga je odobrila Agencija
Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo
z
odločbo
št.
LP
00896/1995-MD, z dne 20. 11. 1995, na
osnovi soglasja Sklada Republike Slovenije
za razvoj št. 075/95-JSK, z dne 15. 12. 1995
in odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 11/126/AG-95 z dne 14. 12. 1995
objavljamo
javni poziv
za vpisovanje in vplačevanje delnic z
oznako G iz javne prodaje
1. Izdajatelj delnic: ISTRABENZ, trgovsko podjetje z naftnimi derivati in plini,
d.d., Ulica Zore Perello Godina 2, Koper.
2. Vrsta delnice
Delnice v javni prodaji so navadne delnice z oznako G in se glasijo na ime.
3. Skupna nominalna vrednost celotne izdaje delnic in nominalna vrednost delnic, ki
so predmet javne prodaje
Skupna nominalna vrednost izdaje delnic je 5.180,000.000 SIT. Za javno prodajo
je namenjenih 55% družbenega kapitala ali
2.458,972.000 SIT, in sicer 15% ali
670,629.000 SIT za certifikate in 40% ali
1.788,343.000 SIT za gotovino.
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4. Nominalna vrednost delnice
Nominalna vrednost delnice je 1.000 SIT.
5. Prodajna cena delnice
Izhodiščna cena delnice v javni prodaji
je izračunana iz ocenjene vrednosti podjetja
na dan 1. 1. 1993 in znaša 1.158 SIT na
delnico. Pri vplačevanju delnic z oznako G
s certifikati se cena ne revalorizira.
Pri plačilu delnic z denacionalizacijskimi
certifikati bo cena določena na podlagi revalorizirane cene delnic z rastjo drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993 do dne izdaje certifikata denacionalizacijskemu upravičencu.
Pri gotovinskih vplačilih delnic z oznako G se cena oblikuje na podlagi revalorizirane cene delnic z rastjo drobnoprodajnih
cen od 1. 1. 1993 do dne objave javne prodaje. Na dan 5. 1. 1996 znaša cena delnice
1.840 SIT.
Dokončna cena bo znana po končani
javni prodaji in lahko pri vplačilih s certifikati niha med 70% in 130% prodajne cene, pri vplačilih z gotovino pa med 100%
in 130% revalorizirane prodajne cene delnic.
Maksimalen znesek vseh možnih vplačil
delnic z denarnimi sredstvi je 100,000.000
SIT na posamezno pravno ali fizično osebo.
6. Namen izdaje delnic
Namen izdaje delnic je lastninsko preoblikovanje podjetja Istrabenz, d.d., Koper.
7. Podatki o dividendah
Delničarji bodo udeleženi na dobičku ustvarjenem od 1. 1. 1993 dalje. Delničarji
bodo upravičeni do deleža dobička izkazanega po revidiranem letnem obračunu vsakega leta na osnovi sklepov skupščine.
8. Začetek in konec vpisovanja in vplačevanja delnic
Javna prodaja delnic oznake G bo potekala 60 dni od objave javnega poziva v časopisu Delo in Primorske novice, in sicer od
5. 1. 1996 do 4. 3. 1996. Gotovinska vplačila nakažejo vpisovalci delnic na privatizacijski podračun, št. 51400-698-6137, odprt
pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje, podružnica Koper.
9. Vpisna mesta
Vpisovanje in vplačevanje delnic s certifikati in gotovino bo potekalo na naslednjih
vpisnih mestih:
Vpisi delnic za certifikate (državljanov
in denacionalizacijskih upravičencev) in za
gotovino v okviru javne prodaje delnic bodo v poslovnih enotah Splošne banke Koper, in sicer:
– Koper, Pristaniška 14, od 8.30 do 12.
ure in od 15. do 17. ure, sob 8.30 do 12. ure,
– Izola, Drevored 1. maja 5, od 8.30 do
12. ure in od 15. do 17. ure, sob 8.30 do 12.
ure,
– Piran, Tartinijev trg 12, od 8.30 do 12.
ure in od 15. do 17. ure, sob 8.30 do 12. ure,
– Sežana, Partizanska 50, od 8.30 do 12.
ure in od 15. do 17. ure, sob 8.30 do 12. ure,
– Postojna, Tržaška 2, od 8.30 do 12. ure
in od 15. do 17. ure, sob 8.30 do 12. ure,
– Ilirska Bistrica, Bazoviška 18, od 8.30
do 12. ure in od 15. do 17. ure, sob 8.30 do
12. ure,
in v poslovni enoti Dolenjske banke Novo mesto:
– Ljubljana, Tavčarjeva 7, od 8. do 18.
ure, sob 8. do 12. ure.

Vplačevanje delnic iz naslova javne prodaje za gotovino, za delnice, ki bodo prenešene na sklade, bodo v zgoraj naštetih vpisnih mestih, poleg tega pa še na naslednjih:
– Banka Celje, Celje, Vodnikova 2, od 8.
do 13. ure in od 13.30 do 17. ure, sob 8. do
11.30 ure,
– Nova KBM, Maribor, Vita Kraigherja
2, od 8. do 17. ure, sob 8. do 11. ure,
– Nova KBM, Ptuj, Novi trg 6, od 8. do
17. ure, sob 8. do 11. ure,
– Nova KBM, Nova Gorica, Kidričeva
11, od 7.30 do 18. ure, sob 7.30 do 12. ure,
– Nova KBM, Ajdovščina, Goriška cesta
25, od 7.30 do 18. ure, sob 7.30 do 12. ure,
– LB Splošna banka, Velenje, Rudarska
3, od 7. do 18. ure, sob 7. do 12. ure,
– LB Pomurska banka, Murska Sobota,
Trg zmage 7, od 7.30 do 17. ure, sob 7.30
do 11.30,
– Gorenjska banka, Kranj, Bleiweisova
1, od 8. do 18. ure, sob 8. do 12. ure,
– Gorenjska banka, Jesenice, Maršala Tita 8, od 8. do 18. ure, sob 8. do 12. ure,
– Dolenjska banka, Novo mesto, Seidlova 3, od 8. do 18. ure, sob 8. do 12. ure,
– LB Koroška banka, Slovenj Gradec,
Glavni trg 30, od 7. do 18. ure, sob 7. do 12.
ure,
– Nova Ljubljanska banka, Ljubljana,
Trg republike 2, od 8. do 17. ure, sob 9. do
12. ure,
– Nova Ljubljanska banka, Kočevje, Trg
zbora odposlancev 66, od 8. do 11. ure in od
14. do 17. ure, sre 8. do 11. ure in 15. in 18.
ure.
10. Pravne osebe, ki organizirajo, pripravljajo in izvajajo prodajo novo izdanih
vrednostnih papirjev
Javno prodajo delnic organizira, pripravlja in izvaja družba Istrabenz, d.d., Koper,
skupaj s Splošno banko, d.d., Koper, in njenimi poslovnimi enotami oziroma od nje
pooblaščenimi drugimi bankami, pri katerih
bo potekal vpis in vplačilo delnic.
11. Prospekt
Vsem morebitnim kupcem delnic so na
voljo prospekti javne prodaje na vseh vpisnih mestih. Vpogled v dokumentacijo družbe je možen na sedežu podjetja vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
12. Dodatne informacije
V zvezi z lastninskim preoblikovanjem
podjetja lahko vsi morebitni kupci delnic
dobijo informacije po telefonu na tel. št.
066/457-500, in sicer vsak delavnik med 9.
in 16. uro.
Kontaktni osebi sta Cvetka Erzetič in Fabio Ivančič.
ISTRABENZ, trgovsko podjetje
z naftnimi derivati in plini, d.d.,
Koper

poslovnega sekretarja.
K sodelovanju vabimo osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– višja šola organizacije dela ali visoka
šola pravno-ekonomske smeri,
– 10 let delovnih izkušenj na podobnem
delovnem mestu,
– aktivno znanje najmanj enega tujega
jezika (angleščina),
– komunikacijske sposobnosti in pripravljenost za nadaljnje strokovno izpopolnjevanje.
Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev 15 dni po izidu razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Inštitut za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana. Kandidata bomo o izidu obvestili najkasneje 30 dni po
izbiri.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom po šestmesečni poskusni
dobi.
Inštitut za biologijo

Razpisi delovnih mest
Št. 444/95
Ob-11
Razpisna komisija po sklepu Upravnega
odbora Inštituta za biologijo razpisuje delovno mesto

Št. 13/134
Ob-24
Loterija Slovenije, Ljubljana, Trubarjeva 79, razpisuje na podlagi sklepa direktorja delovno mesto
vodje finančno računovodske službe.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– VII. stopnjo strokovne izobrazbe –
ekonomska smer,
– 4 leta ustreznih delovnih izkušenj.
Izbrani kandidat bo imenovan za 4 leta.
Kandidati naj pošljejo svoje prijave z
dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Loterija Slovenije, Ljubljana, Trubarjeva 79.
Kandidate bomo obvestili o izbiri v 8
dneh po sprejemu sklepa o izbiri.
Loterija Slovenije
Št. 716-01/89-2
Ob-55
Komisija Državnega zbora Republike
Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve na podlagi prvega odstavka 6. člena zakona o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov
za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev (Ur. l. RS, št. 82/94), v zvezi z 267.
členom zakona o prekrških (Ur. l. SRS, št.
25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Ur. l. RS, št.
10/91, 13/93 in 66/93) razpisuje delovni mesti:
1. sodnika za prekrške s sedežem v
Grosupljah – predstojnika organa,
2. sodnika za prekrške s sedežem v
Grosupljah (ponovni razpis),
3. sodnika za prekrške s sedežem v Sežani.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje,
določene v 268. členu zakona o prekrških
(Ur. l. SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90
ter Ur. l. RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) ter
36. in 38. členu zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne
izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju (Ur. l. SRS, št. 8/80 in 27/85).
Kandidati naj vložijo pisne prijave z navedbo, za katero delovno mesto se prijavljajo, z dokazili o izpolnjevanju pogojev, živ-
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ljenjepisom in podatki o dosedanjem delu v
roku 15 dni od objave razpisa na naslov:
Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, Šubičeva 4, Ljubljana.
Državni zbor Republike Slovenije
Komisija za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve

5. Orientacijska vrednost naročila je ca.
6–8 mio SIT.
6. Predvideni rok izvedbe je marec–maj
1996.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe bodo:
– najugodnejša cena,
– reference ponudnika.
8. Rok in način oddaje ponudbe
Ponudbe sprejemamo v tajništvu Lokainvest Škofja Loka, Kapucinski trg 7, IV. nadstropje, z dospetjem najkasneje do 12. ure,
dne 29. januarja 1996 (ponedeljek).
Ponudba mora biti v zaprti kuverti z naslovom ponudnika in oznako: “Ne odpiraj –
ponudba šola Skaručna”.
9. Odpiranje ponudb bo isti dan, tj. 29.
januarja 1996 ob 12.15, v sejni sobi Lokainvest.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno
obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
B. Ostali pogoji in navodila razpisa
Ponudniki naj pri sestavi ponudbe upoštevajo naslednje pogoje in navodila:
a) ponudbena cena mora biti formirana s
ponudbenim predračunom na popisu razpisne dokumentacije s fiksnimi cenami za enoto,
b) prometni davek skladno z zakonom o
prometnem davku obravnavajte kot pribitno
postavko v končni rekapitulaciji,
c) s ponudbo navedite vaše plačilne pogoje,
d) ponudbi priložite vašo registracijo in
odločbo o opravilni sposobnosti za izvajanje adaptacij objektov (glej 4. člen zakona o
gospodarskih družbah),
e) priložite tudi vaše reference pri izvedbah tovrstnih del,
f) zahtevana opcija ponudbe je 29. 2.
1996.
V ponudbi lahko navedete vse eventualne pripombe oziroma predloge za pojasnitev ponudbe.
Vsa ostala določila bodo obravnavana s
pogodbo z izbranim ponudnikom v smislu
uzanc za tovrstna dela.
Ponudniki si lahko ogledajo obstoječi objekt šole v Skaručni po predhodnem dogovoru z županom Občine Vodice Kokalj Antonom, tel. 061/823-665.
Postopek javnega razpisa in vse informacije vodi Lokainvest, d.o.o., podjetje za
svetovalni inženiring, Škofja Loka.
Občina Vodice

bovlje, tel. 0601/22-144, interna 264, vsak
dan od 6. do 9. ure. Dvig razpisne dokumentacije je mogoč na podlagi dokazila o
vplačilu 100.000 SIT nepovratnih sredstev
na ŽR 52700-601-13362 pri Agenciji za plačilni promet, izpostava Trbovlje.
4. Orientacijska
vrednost
del
je
450,000.000 SIT.
5. Izvajanje del se naj bi začelo po podpisu pogodbe in končalo v 20 mesecih.
6. Ponudba mora biti izdelana v skladu z
12. členom odredbe o postopku za oddajo
javnih naročil. V ponudbi naj bo zajeta možnost kreditiranja s pogoji.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– rok,
– kvaliteta,
– cena,
– fiksnost cen,
– kreditiranje.
8. Rok za oddajo ponudbe je 30 koledarskih dni po objavi v Uradnem listu RS. V
primeru, da je trideseti dan dela prosti dan,
se upošteva prvi delovni dan po preteku
trideset koledarskih dni.
Ponudbe, oddane po pošti veljajo za pravočasne, če prispejo k naročniku do zadnjega roka iz prvega odstavka.
Ponudnik pošlje ponudbo na naslov: DP
RRPS Trbovlje, Trg revolucije 12. Ponudbe
naj bodo v zaprti kuverti z oznako “Ponudba za jašek Hrastnik 2 – Ne odpiraj!”.
9. Javno odpiranje ponudb bo trideseti
koledarski dan oziroma prvi delovni dan po
preteku trideset koledarskih dni po objavi v
Uradnem listu RS, ob 10. uri, na oddelku za
investicije RRPS, Trg revolucije 7 v Trbovljah.
Pooblaščene osebe ponudnikov, ki bodo
prisotne pri odpiranju ponudb, morajo imeti
ustrezna pooblastila.
10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v skladu s pravilnikom o načinu in postopku oddaje del.
DP RRPS

Razpisi
javnih natečajev
Ob-26
Popravek
V javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 72, z dne 15. XII. 1995,
Ob-3706 za izbiro izvajalca ureditve kletnih
prostorov za potrebe Urada za mladino, se
rok oddaje in odpiranja ponudb pravilno glasi:
Rok oddaje ponudb je 23. 1. 1996 do
12.30 in odpiranje ponudb istega dne ob
13. uri v prostorih Občine Ruše.
Občina Ruše
Ob-27
Popravek
V javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 72 z dne 15. XII. 1995,
Ob-3687, št. 296 za izbiro izvajalca za dozidavo Osnovne šole Boštanj se 10. točka pravilno glasi:
10. Rok oddaje ponudbe je 45. dan do
12. ure po objavi v Uradnem listu RS, na
naslov: CRP Brežice, Finžgarjeva 1, Brežice.
Osnovna šola Boštanj
Št. 142/95
Ob-4
Občina Vodice na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja
javni razpis
za adaptacijo šole Skaručna
A. Splošni pogoji razpisa
1. Naročnik: Občina Vodice.
2. Predmet razpisa: adaptacija podružnične šole Skaručna.
3. Razpisna dokumentacija: popis del,
podlogo za ponudbo in situacijski načrt dobite na Lokainvest, Škofja Loka, Kapucinski trg 7 (Lado Bernard), tel. 064/624-070
(pred obiskom telefonska najava).
Odkupnina za dvig dokumentacije je
10.000 SIT, plačljivo v gotovini, s čekom
ali virmanom na račun Lokainvest, št.
51510-601-11191 APP Škofja Loka.
4. Vsebina javnega naročila so: gradbena, mizarska, kleparska, pleskarska ter
strojno-instalacijska in elektro-instalacijska dela.

Št. 574/95
Ob-48
DP Rudniki rjavega premoga Slovenije,
p.o., Trbovlje, Trg revolucije 12, objavlja v
skladu z odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo in
montažo opreme za jašek Hrastnik 2
1. Investitor: DP Rudniki rjavega premoga Slovenije, p.o., Trbovlje, Trg revolucije
12.
2. Predmet razpisa: nabava, izdelava in
montaža strojne in elektro opreme za objekt
jašek Hrastnik 2.
3. Strokovne informacije in razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na oddelku za
investicije DP RRPS, Trg revolucije 7, Tr-

Št. 155/95
Ob-1
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) objavlja
Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana, naslednji
javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo drobnega
inventarja in učil za Gimnazijo Vič
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
dobavo drobnega inventarja in učil za Gimnazijo Vič.
Z izročitvijo ponudb na podlagi tega razpisa ponudniki pristanejo na razpisne pogoje in dajo svoje privolenje, da bodo, če bodo
izbrani kot najugodnejši ponudniki za izvajanje del, sklenili za njihovo izvedbo pogodbo v načelu funkcionalni ključ v roke.
2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od 15. 1.
1996 do 19. 1. 1996 med 9. in 12. uro na
LIZ-inženiringu, Ljubljana, Vurnikova 2, pri
Majdi Krampelj.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 9.000 SIT nepovratnih sredstev na
žiro račun: 50100-601-11966.
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3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne podatke za izdelavo ponudbe ob prevzemu dokumentacije pri pooblaščencu LIZ-inženiringu, podjetje za pripravo in izvedbo investicij, p.o., Ljubljana, Vurnikova 2, tel.
061/133-62-52, faks 061/319-245.
4. Orientacijska vrednost del znaša:
a) učila – 9,600.000 SIT,
b) drobni inventar – 9,900.000 SIT.
5. Rok: 30 dni od podpisa pogodbe.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.
7. Rok za oddajo ponudb je vključno do
29. 1. 1996 do 10. ure na naslov Liz-inženiring, p.o., Ljubljana, Vurnikova 2.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih kuvertah “Ponudba – ne odpiraj – Gimnazija Vič”. Prosimo, da podate ločeni rekapitualciji za a) učila in b) drobni inventar.
8. Odpiranje ponudb bo v prostorih
LIZ-inženiringa, p.o., Ljubljana, Vurnikova
2, Ljubljana, 29. 1. 1996 ob 10. uri.
9. Ponudniki bodo pisno obveščeni o odpiranju ponudb in o izboru najugodnejšega
ponudnika.
Ministrstvo za šolstvo in šport

7. izdajanje strokovne literature, znanstveno-raziskovalnih projektov,
8. sodelovanje z mednarodnimi športnimi zvezami in organizacijami ter slovenskimi športnimi združenji v sosednjih deželah,
9. delovanje OKS-ZŠZ in nacionalnih
športnih zveze;
e) Infrastruktura na področju športa:
10. posodobitve infrastrukture na področju športa.
III. Za programsko točko 3 se bo financiral strokovni kader za delo v športnih šolah, na podlagi kriterijev za financiranje programov skupnih nalog iz proračuna Republike Slovenije.
Naziv športne šole za posamezno športno panogo lahko pridobi izvajalec (Nacionalna panožna športna zveza, klub, šola,
podjetje ali privatnik), če zadosti prostorskim, kadrovskim in drugim zahtevam za
strokovno izpeljavo programa, ki jih določi
nacionalna športna zveza v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in šport. Predlog programa mora utemeljiti nacionalna športna
zveza z vidika nacionalnega pomena in potencialov športne šole (kadrovski, strokovni
in prostorski).
Financirali bomo samo strokovne kadre
z visoko ali višjo strokovno izobrazbo. V
primeru, da za sredstva kandidira več športnih šol iste športne panoge, mora nacionalna športna zveza opredeliti prednostni vrstni red za financiranje športnih šol.
Kandidati morajo svoje vloge oddati na
posebnem obrazcu “Športne šole – nacionalnega pomena”, ki ga dobijo na sedežu
sektorja za šport.
IV. Izvajalci športnih programov, za programske točke 1, 4, 5, 6, 7 in 8 morajo svoje
programe predložiti na način, ki ga predpiše
Ministrstvo za šolstvo in šport in s katerim
se lahko zainteresirani seznanijo na sedežu
sektorja za šport. Programi morajo biti potrjeni s strani pristojnega organa (skupščina
ali izvršni odbor izvajalca).
V. Za programsko točko 2 je potrebno
predložiti projekt programa, promocije športa v Sloveniji, katerega cilji so: ozaveščanje
državljanov o pomenu športa za zdravje,
vključevanje v športno aktivnost čim večjega števila državljanov, seznanjanje državljanov z različnimi možnostmi vključevanja
v športne aktivnosti.
Projekt mora vsebovati finančno konstrukcijo z vsemi viri in predvidenim deležem sofinanciranja ministrstva.
VI. Za programsko točko 10 lahko kandidirajo fizične in pravne osebe za sofinanciranje in tehnološko posodobitev športnih
objektov ter za nabavo investicijske opreme
in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da je objekt, v katerega investirajo preko V. gradbene faze ali da menjajo opremo,
– da investicijo vodijo v skladu z določili odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil.
Prednost pri izbiri bodo imele vloge za
naslednje programe:
– atletskih stez,
– otroških igralnic,
– prostorov za fitness,
– plesnih delavnic,
– borilnic in
– prenove pokritih in nepokritih vodnih
objektov,

in projekti investitorjev, ki prispevajo
več lastnih sredstev, planirana izkoriščenost
objekta pa je najmanj 10 ur dnevno.
Prijave na obrazcu MŠŠ SŠ Investicije
96’ je treba predložiti najkasneje do 31. 3.
1996, pred sklenitvijo pogodbe pa je potrebno predložiti:
1. upravno dovoljenje s projekti za izvedbo,
2. osnutek pogodbe za sovlaganje Republike Slovenije,
3. investicijski elaborat (finančna konstrukcija, dvoletni program izkoriščenosti
objekta – najmanj 10 ur dnevno in cena
koriščenja objekta) in
4. podatke o strokovni usposobljenosti
kadrovske zasedbe.
VII. Rok za prijavo programov (razen za
točko 10) je 10. 2. 1996.
VIII. Na podlagi prispelih predlogov bo
Ministrstvo za šolstvo in šport v skladu s
kriteriji oblikovalo letni načrt sofinanciranja programov iz sredstev proračuna Slovenije za leto 1996.
IX. Z izvajalci izbranih programov bomo sklenili pogodbe.
X. Svoje programe pošljite na naslov Ministrstvo za šolstvo in šport, sektor za šport,
Celovška 25, Ljubljana, s pripisom “Proračun 96”.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 42/95
Ob-2
Na podlagi zakona o proračunu Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94) in odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja
javni razpis
za izbiro programov za izvajanje
skupnih nalog na področju športa v letu
1996
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov:
– Olimpijski komite Slovenije – združenje športnih zvez,
– nacionalne športne zveze,
– organizacije, ki so ustanovljene na
podlagi zakona o zavodih in opravljajo naloge skupnega pomena,
– drugi izvajalci, ki izvajajo programe
skupnega pomena.
II. V letu 1996 bomo sofinancirali naslednje programe skupnih nalog:
a) Šport otrok in mladine:
1. zaključna tekmovanja osnovnih šol,
srednjih šol, šol s prilagojenim programom
in univerz;
b) Šport za vse:
2. državne programe za promocijo športa za vse;
c) Vrhunski šport:
3. priprav in nastopov za šport nadarjenih otrok do 18 let;
4. priprave in nastope športnikov svetovnega in mednarodnega razreda ter perspektivnih športnikov, ko gre za nastope slovenskih reprezentanc na uradnih mednarodnih tekmovanjih;
d) Naloge, skupne vsem segmentom
športa:
5. strokovnih in razvojnih nalog, pomembnih za šport,
6. strokovno izpopolnjevanje športnih
delavcev,

Št. 121-1/95-1
Ob-3
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93), objavlja
Občina Ravne-Prevalje
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
dobavo osebnih avtomobilov znamke
Renault Clio
I. Splošna določila
1. Naročnik: Občina Ravne-Prevalje, Čečovje 12/a, Ravne na Koroškem.
2. Nabava osebnega avtomobila znamke
Renault Clio.
3. Rok za dobavo: takoj po sklenitvi pogodbe.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: kvaliteta, cena, plačilni pogoji, boniteta ponudnika.
II. Razpisni pogoji
1. Pisne ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma naziv ponudnika,
– opredelitev referenc ponudnika,
– opredelitev cene, plačilnih pogojev in
opcije ponudbe,
– rok dobave,
– vzorec pogodbe.
2. Pisne ponudbe z vsemi zahtevanimi
podatki in prilogami, v zapečatenih ovojnicah z označbo: “Ponudba za javni razpis –
nabava osebnega avtomobila – Ne odpiraj!!”
morajo ponudniki dostaviti v roku 10 dni od
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS,
na naslov: Občina Ravne-Prevalje, Čečovje
12/a, Ravne na Koroškem.
3. Javno odpiranje prispelih ponudb
bo izvedla posebna komisija prvi naslednji
delovni dan po preteku roka za dostavo
ponudb ob 10. uri v prostorih Urada za
KCG.
4. Vse ostale informacije so ponudnikom
na razpolago pri Bukovec Andreju, v pro-
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storih urada za KCG Občine Ravne-Prevalje, med 8. in 9. uro.
5. O izbiri bodo vsi ponudniki obveščeni
v roku 8 dni od izbire.
6. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena
pogodba v roku 3 dni od dokončne izbire.
Če izbrani ponudnik v navedenem roku brez
upravičenega razloga ne sklene pogodbe,
bo naročnik v nadaljnjem roku 3 dni sklenil
pogodbo z drugim najugodnejšim ponudnikom.
Občina Ravne-Prevalje

1. Investitor: Občina Duplek, Cesta 4. julija 104, Spodnji Duplek.
2. Predmet razpisa: izdelava projektne
dokumentacije PGD, PZI za dograditev osnovne šole Ele Kristl v Koreni.
3. Orientacijska vrednost del: 3,0 mio
SIT.
4. Predviden rok izdelave: 60 dni po podpisu pogodbe.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– strokovnost z referencami,
– ponudbena cena,
– fiksnost cene,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo do vključno desetega dne po
objavi tega razpisa v Uradnem listu RS, vsak
dan med 9. in 12. uro na Občini Duplek po
predhodni najavi in s predložitvijo dokazila
plačila materialnih stroškov v znesku 10.000
SIT na žiro račun št. 51800-630-25510 APP
Maribor.
7. Potrebne informacije in razlage za izdelavo posreduje Milena Potočnik, tel.
681-410.
8. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti v
20 dneh po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS do 12. ure na naslov naročnika.
Ponudba mora biti v skladu z razpisno dokumentacijo in predpisanim postopkom.
9. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako ponudnika, z navedbo
predmeta razpisa in oznako “Ne odpiraj –
ponudba PGD, PZI Korena”.
10. Odpiranje ponudb bo v prostorih naročnika ob 12.30 na dan oddaje ponudbe.
11. Ponudniki bodo o izidu odpiranja ponudb obveščeni v 15. dneh po odpiranju
ponudb.
Občina Duplek

6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: garancijska doba, cena, pogoji
servisiranja, rok dobave, plačilni pogoji in
druge ugodnosti, ki jih nudijo ponudniki.
7. Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 22. 1. 1996 do 14. ure v tajništvu
Zavoda za gozdove, Večna pot 2, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena:
“Ne odpiraj – ponudba: fotokopirni stroji”.
Na ovojnici naj bo napisan točen naslov
ponudnika.
8. Javno odpiranje ponudb bo 23. 1. 1996
ob 9. uri v prostorih Zavoda za gozdove
Slovenije Večna pot 2, Ljubljana. Pri odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obravnavala in bodo zavrnjene.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
15 dneh po odpiranju ponudb.
10. Dodatne informacije dobite na Zavodu za gozdove Slovenije, Večna pot 2, pritličje levo od 8. 1. 1996 dalje, vsak dan od 8.
do 10. ure. Kontaktna oseba je Vid Mikulič,
tel. 061/123 54-32.
Zavod za gozdove Slovenije

Št. 321/95
Ob-4
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Groblje 3,
Domžale razpisuje na podlagi zakona o izvrševanju proračuna za leto 1994 (Ur. l. RS,
št. 26/94), odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 26/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94)
javni razpis
za izbiro dobavitelja pedagoške opreme,
namenjene dodiplomskim študentom pri
izvajanju študijskih programov
1. Predmet razpisa je nabava naslednje
računalniške opreme:
– mrežni strežnik s procesorjem PENTIUM – 100 Mhz, 64 MB pomnilnika, CD
gonilnik, vsaj 8 G bytov diskov,
– en osebni računalnik s procesorjem
PENTIUM – 133 Mhz, 64 MB pomnilnika,
850 M bytov disk, 17” monitor,
– dva osebna računalnika s procesorjem
PENTIUM – 100 Mhz, 32 MB pomnilnika,
850 M bytov disk, 17” monitor,
– laserski tiskalnik A4, z zmogljivostjo
vsaj 8 listov na minuto,
– barvni tiskalnik A4, z ločljivostjo večja ali enako 300 DIPI,
– barvni čitalec (scanner) A4 z ločljivostjo 300–600 DIPI.
2. Ponudba naj poleg cene vsebuje še
podatke o garanciji, možnostih servisiranja
in plačilnih pogojih.
3. Rok za sprejem ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
4. Ponudbe pošljite v zaprti kuverti,
opremljeni z oznako “Javni razpis – računalništvo” na naslov Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale.
5. Odpiranje ponudb bo 5. delovni dan
po preteku roka za sprejem ponudb.
6. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
7. Merila za izbiro dobavitelja so razmerje kakovost/cena, reference in garancijski pogoji.
Biotehniška fakulteta
Oddelek za zootehniko
Št. 603-553/95
Ob-5
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, Sp. Duplek
javni razpis
za izdelavo projektne dokumentacije
PGD, PZI

Št. 166
Ob-6
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana, objavlja v smislu odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil, ki se financirajo iz
proračuna (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
ponovni javni razpis
za dobavo fotokopirnih strojev
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
2. Predmet razpisa:
– 7 fotokopirnih strojev Canon NP 6025
z duplex podst. in sorterjem,
– 3 fotokopirni stroji Canon NP 6012.
3. Orientacija vrednost: 6,000.000 SIT.
4. Rok dobave je februar 1996.
5. Ponudba mora obsegati naslednje postavke:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– potrdilo o registraciji,
– obrazca BON1 in BON2 oziroma
BON3, ki pa morata biti izdana po 1. decembru 1995,
– vzorec pogodbe s pogoji finančnega najema za eno leto s 50% pologom in odkupom,
– reference,
– garancijske roke in pogoje servisiranja,
– posebne ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku.

Št. 7/95
Ob-7
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93), objavlja
KS Velika Dolina, kot investitor
javni razpis
za izvedbo gradbenih del na mrliški
vežici Sv. Jakob
I. Splošna določila
1. Investitor/naročnik: KS Velika Dolina, Velika Dolina 9, Jesenice na Dol.
2. Predmet razpisa: gradbena dela do
vključno III. faze na mrliški vežici pri Sv.
Jakobu.
3. Orientacijska vrednost: 4,000.000 SIT.
4. Rok za izvedbo: konec maja 1996.
5. Merila za izbiro najboljšega ponudnika: reference, cena, plačilni pogoji, rok izdelave, garancije.
II. Razpisni pogoji
1. Pisne ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma naslov ponudnika,
– veljavni izpis registracije ponudnika,
– opredelitev referenc ponudnika,
– opredelitev cene, plačilnih pogojev in
opcije ponudbe,
– rok za pričetek in izvedbo del,
– vzorec pogodbe z opisom del in vsebino projekta,
– finančne garancije ter prevzem rizika
funkcionalnosti objekta.
2. Pisne ponudbe z vsemi zahtevanimi
podatki in prilogami v zapečatenih ovojnicah z označbo: “Ponudba za javni razpis –
projekt mrliška vežica Sv. Jakob – Ne odpiraj!” morajo ponudniki dostaviti v roku 30
dni od objave razpisa v Uradnem listu RS,
na naslov: Krajevna skupnost Velika Dolina, Velika Dolina 9, Jesenice na Dolenjskem.
3. Javno odpiranje prispelih ponudb bo
izvedel gradbeni odbor za mrliško vežico
peti dan po poteku roka za dostavo ponudb
(oziroma prvi naslednji delovni dan), ob 11.
uri v prostoroih Krajevne skupnosti na Veliki Dolini.
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4. Vse ostale informacije in razpoložljiva dokumentacija je ponudnikom na razpolago pri tajniku KS Velika Dolina, Francu
Hedlu (tel. 0608/57-004), vsako sredo in
petek med 8. in 15. uro.
5. O izbiri bodo vsi ponudniki obveščeni
v roku 8 dni od izbire.
6. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena
pogodba v roku 15 dni od dokončne izbire.
Če glavni ponudnik v navedenem roku brez
upravičenega razloga ne sklene pogodbe,
bo naročnik v roku 8 dni sklenil pogodbo z
drugim najugodnejšim ponudnikom.
KS Velika Dolina

javni razpis
za organizacijo in izvedbo predstavitve
slovenskih raziskovalnih in tehnoloških
dosežkov ter slovenskih proizvajalcev
visokih tehnologij na Mednarodnem
industrijskem sejmu “Hannover 96”
Hannover, Nemčija od 22. do 27. aprila
1996
1. Naročnik je Ministrstvo RS za znanost in tehnologijo, Ljubljana, Slovenska c.
50 v sodelovanju z Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj, Ljubljana, Kotnikova 5 ter Gospodarsko zbornico Slovenije,
Ljubljana, Slovenska c. 41.
2. Predmet razpisa je:
a) idejni in glavni projekt,
b) oprema in izvedba razstavnega prostora ter izvedbena koordinacija med MZT,
Zvezo inovatorjev Slovenije, MEOR in GZS;
razstavni prostor v Hali 18 (Raziskave in
Tehnologija) meri 108 m2,
c) priprava kataloga razstavljalcev v sodelovanju z MZT, MEOR in GZS v nemškem in angleškem jeziku,
č) dodatna zahteva pri opremi razstavnega prostora: računalniška in telekomunikacijska strojna in programska oprema ter
AV izvedba za potrebe demonstracij,
d) organizacija slovenskega dne (pogostitev ca. 100 udeležencev: kanapeji; tiskovna konferenca, vabila).
Orientacijska vrednost za celotni predmet razpisa je 6,000.000 SIT.
3. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa.
4. V ceno ponudbe mora biti vključen
temeljni prometni davek.
5. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih
ovojnicah z oznako ponudnika in opozorilom “Ne odpiraj – javni razpis”, z navedbo
“za Hannover 96”, je 29. januar 1996.
Ponudbe oddajte v vložišču Ministrstva
za znanost in tehnologijo, Ljubljana, Slovenska c. 50, I. nadstropje ali priporočeno
po pošti. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo oddana priporočeno zadnji dan
razpisnega roka.
6. Javno odpiranje ponudb, na katero so
vabljeni vsi ponudniki, bo v sredo 31. januarja 1996 ob 10. uri v prostorih Ministrstva RS za znanost in tehnologijo, Slovenska
c. 50, sejna soba, II. nadstropje.
7. Merila za izbiro najboljšega ponudnika so predvsem:
– kakovost predlagane izvedbe,
– cena in plačilni pogoji,
– celovitost ponudbe,
– druge ugodnosti, ki jih daje ponudnik
(popusti in drugo).
8. Razpisna dokumentacija s predvideno
mikrolokacijo stojnice je na voljo v MZT,
Alenka Mihailovski, soba 317, telefon
1311-107.
9. Petčlanska strokovna komisija, ki jo
imenuje minister za znanost in tehnologijo
in ki vključuje predstavnike MEOR in GZS,
bo pregledala ponudbe in izbrala najboljšega ponudnika.
10. Naročnik si pridržuje pravico do dodatnih pogajanj zaradi morebitnih dopolnitev projekta.
11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najpozneje v sedmih dneh po javnem odpi-

ranju ponudb. Predlogi projektov, ki ne bodo izbrani, bodo vrnjeni ponudnikom.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 35/95-70
Ob-8
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj
javni razpis
za nabavo terenskega vozila
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj, Občinski urad, Mestni trg 1, Ptuj.
2. Predmet razpisa je nakup enega terenskega vozila Lada NIVA 1700 LI.
3. Orientacijska vrednost razpisa je
1,600.000 SIT.
4. Avtomobil mora imeti dodatno opremo:
– zimske gume Michelin,
– avtoradio.
5. Ponudba mora vsebovati naslov in naziv dejavnosti ponudnika, dokazila o boniteti ponudnika (BON 1, 2 oziroma BON 3),
overjeno dokazilo o registraciji, vzorec kupoprodajne pogodbe s ponudbenim predračunom, garancijske roke in organizacijo servisne službe.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– cena in plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– garancija,
– servisna služba,
– dodatna oprema.
7. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Mestna občina Ptuj, Občinski urad, Mestni
trg 1, Ptuj do vključno 10. dne po objavi v
Uradnem listu RS do 12. ure, v zaprti kuverti z oznako “Ponudba – Ne odpiraj”
predmet pondube “Terensko vozilo Lada
NIVA”.
8. Odpiranje ponudb bo 10. dan po objavi v Uradnem listu RS ob 13. uri v mali sejni
sobi 2/I v prostorih Mestne občine Ptuj.
9. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 5 dni po
odpiranju ponudb.
10. Vse dodatne informacije lahko ponudniki dobijo na Mestni občini Ptuj pri
Merc Janezu tel. 062/778-595.
Mestna občina Ptuj
Št. 408/95
Ob-9
Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj ter
Gospodarsko zbornico Slovenije na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
objavlja

Št. 110-1/95
Ob-21A
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in
40/95), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86),
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet
in zveze, Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo del:
1. Redno vzdrževanje SSN na M in R
cestah na področju CP Maribor za leto
1996
Orientacijska vrednost del znaša
9,500.000 SIT.
2. Redno vzdrževanje SSN na M in R
cestah na področju CP M. Sobota za leto
1996
Orientacijska vrednost del znaša
9,500.000 SIT.
3. Rerdno vzdrževanje SSN na M in R
cestah na področju CP Ptuj za leto 1996
Orientacijska vrednost del znaša
9,500.000 SIT.
4. Redno vzdrževanje SSN na M in R
cestah na področju CP Koper za leto 1996
Orientacijska vrednost del znaša
9,500.000 SIT.
5. Redno vzdrževanje SSN na M in R
cestah na področju Ljubljana za leto 1996
Orientacijska vrednost del znaša
9,500.000 SIT.
6. Redno vzdrževanje SSN na M in R
cestah na področju CP Nova Gorica za
leto 1996
Orientacijska vrednost del znaša
9,500.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 15. do 17. 1. 1996, strovkone informacije pa vam posreduje Zdenko Podreka,
inž. (tel. 061/316-273).
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 22. 1. 1996 do 9.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “
1. Redno vzdrževanje SSN na R in M
cestah CP Maribor. ”-Z.P.
2. Redno vzdrževanje SSN na R in M
cestah CP M. Sobota. ”-Z.P.
3. Redno vzdrževanje SSN na R in M
cestah CP Ptuj. “-Z.P.
4. Redno vzdrževanje SSN na R in M
cestah CP Koper. “-Z.P.
5. Redno vzdrževanje SSN na R in M
cestah CP Ljubljana. “-Z.P.
6. Redno vzdrževanje SSN na R in M
cestah CP Nova Gorica. “-Z.P.
Javno odpiranje ponudb bo 22. 1. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
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Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

1. Naročnik: Elektro-Slovenija, p.o.,
Ljubljana, Hajdrihova 2, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je dobava in
montaža telekomunikacijske opreme po komercialnih in tehničnih razpisnih pogojih,
podanih v mapah kot sledi:
2.1. Razpisni pogoji za dobavo in montažo digitalne multipleksne opreme za tehnični sistem vodenja ELES.
2.2. Razpisni pogoji za dobavo in montažo digitalnih radio relejnih zvez in linijske opreme za svetlovodne kable za tehnični sistem vodenja ELES.
2.3. Razpisni pogoji za dobavo in montažo brezprekinitvenega napajanja 48V= za
tehnični sistem vodenja ELES.
Za vsako mapo mora biti izdelana samostojna ponudba.
3. Orientacijska vrednost razpisane opreme in del je 600 mio SIT.
4. Predvideni rok za dobavo razpisane
opreme je 4 mesece od podpisa pogodbe, za
izvedbo del pa 8 mesecev od podpisa pogodbe.
5. Ponudniki lahko dobijo potrebne strokovne informacije pri naročniku Elektro –
Slovenija, p.o., Ljubljana, Hajdrihova 2, tel.
št. 061/12 50 333:
– za tehnični del: mag. Dragić Paramentić (interna tel. št.: 433),
– za komercialni del: Pavle Hribar (interna tel. št.: 360).
Pojasnila v zvezi z razpisnimi pogoji,
objavljenimi v Uradnem listu, lahko dobijo
ponudniki v prvih desetih dneh ustno, po
tem roku pa dajemo pojasnila le še na pisna
vprašanja.
6. Razpisno dokumentacijo, tri mape,
lahko ponudniki dvignejo na lokaciji:
Elektro – Slovenija, p.o., Ljubljana, Hajdrihova 2, Sektor za investicije in razvoj,
soba št. 235 v drugem nadstropju zgradbe
ELES-a, ob delovnikih od 8. do. 12 ure.
Dvig je možen samo ob predložitvi dokazila o vplačilu 15.000 SIT za mapo na
žiro račun ELES-a št. 50101-601-90093 pri
agenciji Republike Slovenije za plačilni promet Ljubljana, s pripisom: “Razpisna dokumentacija za dobavo in montažo telekomunikacijske opreme za tehnični sistem vodenja ELES”, z navedbo mape in sicer v roku
15 dni po objavi javnega razpisa v Uradnem
listu RS.
7. Ponudbo lahko predložijo samo tisti
ponudniki, ki kupijo razpisno dokumentacijo. Ponudbe, ki ne bodo pravilno opremljene in ne bodo prispele pravočasno, bodo v
zaprtih ovojnicah vrnjene ponudnikom.
8. Vsaki ponudbi mora biti priložena
varščina v višini 10% ponudbene cene.
Varščino da ponudnik v obliki izpolnjenega
akceptnega naloga s priloženo izjavo o njegovi izpolnitvi.
9. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
10. Naročnik si pridržuje možnost pogajanja s ponudniki v postopku analiziranja
ponudb s ciljem racionalnejšega gospodarjenja s sredstvi. V primeru, da bodo poleg
cene pri oceni prevladovali drugi elementi
ponudb kot najugodnejši, najcenejša ponudba ne bo veljala za najugodnejšo.
11. Rok za oddajo ponudb je 30 dni od
objave v Uradnem listu RS. Ponudbe mora-

jo prispeti na naslov: Elektro – Slovenija,
p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, tajništvo glavnega direktorja, III. nadstropje, soba št. 306
P, v zaprti ovojnici z oznako “Javni razpis –
ponudba za dobavo in montažo telekomunikacijske opreme za tehnični sistem vodenja
ELES – ne odpiraj”.
Na ovojnici mora biti navedena tudi številka in naslov mape.
12. Javno odpiranje ponudb bo 14. 2.
1996, v prostorih Elektro – Slovenija, p.o.,
Hajdrihova 2, Ljubljana, mala sejna soba
IV. nadstropje (nasproti dvigala) in sicer:
– za ponudbo pod točko 2. 1. ob 9. uri,
– za ponudbo pod točko 2. 2. ob 11. uri,
– za ponudbo pod točko 2. 3. ob 13. uri.
13. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanje svojih podjetij.
14. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 45 dneh po odpiranju ponudb.
Elektro – Slovenija, p.o.,
Ljubljana

Št. 110-1/95
Ob-21B
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in
40/95), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86),
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet
in zveze, Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del:
1. Izdelava investicijskega programa
za izgradnjo obvoznice Radelj in Radeljskih klancev na magistralni cesti M 3 odsek 241,242
Orientacijska vrednost del znaša 500.000
SIT.
2. Izdelava investicijskega programa
za rekonstrukcijo regionalne ceste R 319
odsek 1109 Kranj–Škofja Loka, pododsek
Žabnica–Grenc
Orientacijska vrednost del znaša 800.000
SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 15. do 17. 1. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Cveto Gregorc,
dipl. ek. (tel. 061/1324-222).
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 22. 1. 1996 do 8.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za:”
1. Izdelava investicijskega programa za
izgradnjo obvoznice Radelj in Radeljskih
klancev. “-C.G.
2. Izdelava investicijskega programa za
rekonstrukcijo regionalne ceste R 319
Kranj–Škofja Loka. “C.G.
Javno odpiranje ponudb bo 22. 1. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije
za ceste
Št. 1/81-61
Ob-45
Elektro – Slovenija, p.o., Ljubljana objavlja na osnovi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in pravilnika
o načinu in postopku oddaje graditve objektov (Ur. l. RS, št. 27/85)
javni razpis
za dobavo in montažo
telekomunikacijske opreme za tehnični
sistem vodenja ELES

Ob-28
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
Občina Škocjan objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo del: Izdelava razvojnega
projekta celostnega razvoja podeželja
in obnove vasi v Občini Škocjan
1. Naročnik: Občina Škocjan, Škocjan
67, Škocjan.
2. Predmet javnega razpisa je izdelava
razvojnega projekta celostnega razvoja podeželja in obnove vasi v Občini Škocjan, po
metodologiji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS Ljubljana ter dispoziciji naloge, ki jo je pripravila Občina Škocjan.
3. Okvirna vrednost del: 2,800.000 SIT.
4. Predvideni rok za dokončanje razpisanih del: julij 1996.
5. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela;
dokazilo ne sme biti starejše od treh mesecev,
– podrobnejšo vsebino in obseg del,
– seznam odgovornih nosilcev pri izdelavi naloge in sodelavcev,
– roke izdelave naloge,
– ceno in način plačila,
– predlog pogodbe,
– izjavo ponudnika o strinjanju, da najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša,
– datum, do katerega velja ponudba.
6. Merila za izbor naugodnejšega ponudnika:
– refrence na istovrstnih ali podobnih delih,
– ugodnejši rok izdelave,
– cena in pogoji plačila.
7. Razpisno dokumentacijo lahko dvignejo zainteresirani na Občini Škocjan od
dneva objave razpisa dalje v tajništvu občine, vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
8. Ponudniki morajo podpisane, žigosane in pravilno opremljene ponudbe z vso
dokumentacijo, v zapečateni ovojnici, z oz-
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nako “Ponudba za izdelavo CRPOV v Občini Škocjan, Ponovni javni razpis – ne odpiraj”, z navedenim ponudnikom, oddati v tajništvu Občine Škocjan, najkasneje 10. dan
od dneva objave razpisa, do 12. ure.
Ponudbe, poslane po pošti, morajo biti
poslane priporočeno in morajo prispeti v
vložišče naročnika do zgoraj navedenega
roka in ure.
Javno odpiranje ponudb bo naslednji dan
ob 13. uri v prostorih Občine Škocjan.
9. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo komisiji predložiti pisna pooblastila za
zastopanje pri odpiranju ponudb.
10. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in bodo pravilno opremljene prispele pravočasno
na naslov naročnika.
11. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v osmih dneh od dneva odpiranja
ponudb.
Izbrani ponudnik mora v osmih dneh od
obvestila o izboru skleniti pogodbo o izvajanju del.
Občina Škocjan

Javno odpiranje ponudb bo prvi delovni
dan po poteku roka za oddajo ponudb ob 12.
uri, na sedežu Občine Osilnica, Osilnica 16.
O rezultatih izbire bodo ponudniki obveščeni pisno v 8 dneh po izteku roka za
oddajo ponudbe.
8. Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj - ponudba CRPOV za
Občino Osilnica”. Na ovojnici mora biti označeno ime ponudnika.
Ponudba mora biti poslana ali vročena
na naslov: Občina Osilnica, Osilnica 16,
Osilnica.
9. Upoštevane bodo samo tiste ponudbe,
ki bodo izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in bodo pravilno in pravočasno prispele
na naslov naročnika. Ponudbe, ki ne bodo
vsebovale vseh zahtevanih elementov, bodo
ob odpiranju zavrnjene.
10. Izbrani ponudnik mora v osmih dneh
od obvestila o izboru skleniti pogodbo o
izvajanju del.
Občina Osilnica

8. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Občine Mozirje, dne 17. 1. 1996 ob 11. uri.
Ponudniki, ki želijo prisostvovati javnemu odpiranju, morajo pred odpiranjem priložiti pismeno pooblastilo.
9. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Občina Mozirje

Št. 1015/95
Ob-37
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94) Občina Osilnica, Osilnica 16, objavlja
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca razvojnega projekta
celostnega razvoja podeželja in obnovo
vasi v Občini Osilnica
1. Naročnik: Občina Osilnica.
2. Predmet javnega razpisa je izdelava
razvojnega projekta celostnega razvoja podeželja in obnovo vasi v Občini Osilnica,
po metodologiji Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano Ljubljana ter dispoziciji naloge, ki jo je pripravila Občina
Osilnica.
3. Okvirna vrednost del je 2,500.000 SIT.
4. Predviden rok za dokončanje razpisanih del je julij 1996.
5. Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela; dokazilo ne sme biti starejše od 3 mesecev,
– podrobnejšo vsebino in obseg del,
– seznam odgovornih nosilcev pri izdelavi naloge in sodelavcev,
– reference ponudnika, odgovornega
vodje projekta in sodelavcev,
– rok izdelave naloge,
– ceno in način plačila,
– predlog pogodbe,
– izjavo ponudnika o strinjanju, da najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša,
– datum do katere velja ponudba.
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– reference na istovrstnih in podobnih
delih,
– ugodnejši rok izdelave,
– cena in pogoji plačila,
– poznavanje terena,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Rok za oddajo ponudbe na javni razpis je 10 dni po objavi le-tega v Uradnem
listu RS.

Št. 012-1/96-13
Ob-36
Občina Mozirje, na podlagi določil
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), objavlja
javni razpis
za ponudbo in izdelavo projektov
komunalne opreme, PGD in PZI za
območje sprejetega Ureditvenega načrta
mestnega jedra Mozirja
1. Predmet razpisa je izdelava projektov
komunalne opreme PGD in PZI za območje
sprejetega Ureditvenega načrta mestnega jedra Mozirje, ki obsega:
– cestno omrežje,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje s priključkom
na glavni kolektor.
2. Orientacijska vrednost del znaša
800.000 SIT.
3. Rok pričetka izdelave projektov je takoj po podpisu pogodbe, končni rok izdelave pa je 45 dni.
4. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika bodo:
– ponudbena cena,
– pogoji plačila,
– kompletnost ponudbe,
– strokovna usposobljenost in primernost
izvajalca,
– reference,
– rok izvedbe.
5. Ponudbe morajo vsebovati zlasti naslednje elemente:
– firmo, oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference podjetja in seznam strokovnjakov,
– ponudbeno ceno,
– višina avansa za fiksno ceno.
6. Razpisno dokumentacijo ponudniki
dvignejo v tajništvu Občine Mozirje, Savinjska cesta 7.
7. Kompletnost ponudbe v zapečatenih
kuvertah z oznako “Ponudba za projektno
dokumentacijo Ureditvenega načrta mestnega jedra Mozirje, Ne odpiraj” morajo ponudniki oddati najkasneje do 17. 1. 1996 do
10. ure na naslov Občina Mozirje, Savinjska cesta 7, Mozirje.

Ob-25
Zavod Republike Slovenije za šolstvo,
Ljubljana, Poljanska 28, na podlagi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in odredbe o spremembi zgoraj omenjene
odredbe (Ur. l. RS, št. 19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za tiskarske
in grafične storitve v letu 1996
v okvirni vrednosti 50,000.000 SIT.
Ponudniki naj pripravijo ponudbo v skladu z 12. členom (elementi 1., 2., 3., 10., 11.
in 12. citirane odredbe, tj. opis tehnične
opremljenosti za razpisane storitve, reference o izvedenih delih/storitvah za področje
šolstva).
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: reference pri izvajanju tovrstnih
del, ponudbena cena, rok izvedbe, strokovna usposobljenost in tehnične možnosti izvajalca, kvaliteta storitev in odzivnost.
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo 15. januarja 1996 od 9. do 14. ure
na Poljanski 28, v založbi, pri Jelki Vintar.
Upoštevali bomo pisne ponudbe, ki bodo dospele do 12. februarja 1996 do 9. ure,
na naslov Zavod Republike Slovenije za
šolstvo, Ljubljana, Poljanska cesta 28, v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba za tiskarske in grafične storitve”.
Javno odpiranje ponudb bo 12. februarja
1996 ob 11. uri, v sobi 28 (II. nadstropje).
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v
15 dneh po odpiranju ponudb.
Zavod RS za šolstvo
Ob-29
Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica objavlja na podlagi 20. člena zakona
o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št.
48/90, 34/91, 30/92 in 7/93) in na podlagi
določil o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93)
javni razpis
za izbiro izvajalca za preureditev
elektroinstalacije in razsvetljave na
podružnični šoli Kebelj
Investitor: Občina Slovenska Bistrica.
Objekt: Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica – podružnica Kebelj.
Predmet razpisa: preureditev elektroinstalacije in razsvetljave.
Informacije in razpisni pogoji
Ponudniki dobijo informacije in razpisne pogoje na Osnovni šoli Pohorskega bataljona Oplotnica, Pohorskega bataljona 19,
Oplotnica (tel. 062/819-423).
Trajanje razpisa
Ponudniki lahko oddajo ponudbe 8 dni
po razpisu v Uradnem listu RS.
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Obvestilo ponudnikom
Ponudniki bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 8 dni od dneva odpiranja
ponudb.
OŠ Pohorskega bataljona
Oplotnica

– solventnost podjetja v zadnjem letu,
– poimenski seznam kadrov, ki bodo vodili gradnjo,
– seznam podizvajalcev (s potrdili o registraciji oziroma obrtnem dovoljenju),
– izjavo ponudnika, da je seznanjen z
vsebino tehnične dokumentacije oziroma
obsegom del, da je seznanjen z lokacijo objekta, ter izjavo, da je sposoben izvesti dela
v zahtevanem terminu,
– izjavo ponudnika, da bo gradnja zavarovana pri eni od zavarovalnih hiš.
2.3. Opcija ponudbe: 60 dni.
3. Kriteriji za izbiro izvajalca
3.1. Kvaliteta ponudbe (stopnja dodelavnosti, obseg razdelave v skladu z 2. točko
tega razpisa).
3.2. Reference.
3.3. Garancija za resnost ponudbe in nudena garancija za doseganje rokov.
3.4. Solventnost podjetja v zadnjem oziroma tekočem letu.
3.5. Najugodnejša cena, način plačila in
obračuna; predlaga se obračun po dejanskih
izmerah in fiksnih cenah iz ponudbenega
predračuna.
3.6. Garancija za vsa izvedena dela.
4. Odločitev o izbiri izvajalca
4.1. Javno odpiranje pravočasno prispelih ponudb bo izvedeno šestnajsti dan po
objavi v Uradnem listu RS, ob 12. uri, v
sejni sobi Občine Zagorje ob Savi. Vse ponudnike, ki bodo dvignili razpisno dokumentacijo, bo investitor dodatno še pismeno
obvestil o dnevu odpiranja ponudb.
4.2. Vsi prisotni predstavniki ponudnikov morajo imeti pisno pooblastilo za zastopanje.
4.3. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo popolne.
4.4. Končno odločitev o izboru izvajalca
bo investitor sporočil vsem ponudnikom v
roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.
Občina Zagorje ob Savi

– hitro in počasno zaviranje.
2. Optični mikroskop:
– binokularni, diskusijski mikroskop z
možnostjo istočasnega mikroskopiranja
dveh oseb z že predvidenim mestom za nastavitev tubusa za tretjo osebo,
– stabilno ohišje,
– 2 binokularna tubusa z možnostjo inklinacije 30 stopinj, 1 za osnovno ohišje, 1
za sogledalca (“špijon”),
– revolver za 6 objektivov z lahkotnim
rotiranjem,
– mehanični, keramični podstavek za
preparate, z desnostransko kontrolo,
– kondenzer,
– okularji s širokim vidnim poljem: dva
z 10-kratno povečavo, dva s 15-kratno povečavo,
– izvor svetlobe s halogensko žarnico
100 W.
Dodatki:
– objektivi:
– 2× planohromatski,
– 4×/0.10 plan 4×/0.10 ahromatski,
– 10×/0.25 plan 10×/0.25 ahromatski,
– 20×/0.4 plan achromat (spring),
– 40×/0.75 plan fluorite (sp.),
– telo za diskusijski nastavek,
– stranski nastavek za 2 sogledalca.
3. Orientacijska vrednost opreme:
1. centrifuga – 900.000 SIT,
2. optični mikroskop – 1,500.000 SIT.
4. Kontaktna oseba pri pooblaščenem naročniku je vodja komercialne službe Suzana
Dolar, dipl. ek.
Na morebitna, pismeno posredovana
vprašanja bo vsem ponudnikom posredovan
pisni odgovor najkasneje 10 dni pred iztekom razpisnega roka.
Sklicevanje na razne ustno posredovane
informacije se ne bo upoštevalo.
5. Vsebina ponudbe mora biti v skladu z
določili 12. člena odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil,
sicer se ponudba ne bo mogla upoštevati.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cena (fco kupec, vključujoč montažo,
prometni davek in ocarinjenje),
– kvaliteta,
– reference,
– način plačila in fiksnost cen,
– čim krajši rok dobave in montaže,
– garancijski rok, ki ne sme biti krajši od
dveh let,
– zagotovitev servisa in rezervnih delov
v Republiki Sloveniji,
– odzivni čas za odpravo okvare,
– kompletnost ponudbe in
– dodatne ugodnosti ponudnika.
7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe z
vso potrebno dokumentacijo v zaprti ovojnici na naslov: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, Gosposvetska 3, z oznako “Ne odpiraj – Ponudba – Oprema” ter na ovojnici
navesti tudi svojo firmo in naslov.
8. Rok za oddajo ponudb je do 14. 2.
1996 do 10. ure in tega dne bo ob 11. uri
javno odpiranje prispelih ponudb v sejni sobi Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.
9. Stroške priprave ponudb nosijo ponudniki sami.
10. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb, morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

Št. 95
Ob-30
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi, na podlagi zakona o
graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84,
29/86) in v skladu z določili odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94)
razpisuje
javni razpis
za izbiro izvajalca pri izvedbi večjih
vzdrževalnih del na OŠ Podkum ter
izvedbi rekonstrukcije šolskega igrišča
pri isti šoli
1. Splošni pogoji
1.1. Investitor: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
1.2. Predmet razpisa: večja vzdrževalna
dela na Osnovni šoli Podkum ter rekonstrukciji šolskega igrišča pri isti šoli.
1.3. Razpisna dokumentacija je na razpolago vsak delovni dan od dneva objave v
Uradnem listu RS, pri Vlasti Šribar, po predhodni najavi na tel. 0601/64-275.
1.4. Za prevzem razpisne dokumentacije
morajo zainteresirani ponudniki plačati materialne stroške v višini 3.000 SIT na žiro
račun Občine Zagorje, št. 52720-630-10077.
1.5. Predmet razpisa in navedba vsebine
javnega naročila:
a) večja vzdrževalna dela na OŠ Podkum:
– zamenjava strešne kritine, kleparska
dela, sanacija in obnova tlakov, obnova fasade, pleskarska in slikopleskarska dela, razna dela.
b) rekonstrukcija šolskega igrišča:
– rekonstrukcija dela po projektu in popisu del IBT – nizke gradnje (št. 5800/302 z
dne avgust 1992).
1.6. Orientacijska
vrednost
del:
12,000.000 SIT.
1.7. Predvideni rok pričetka del in predvideni rok zaključka del: skladno z dogovorom.
1.8. Rok za oddajo ponudbe je 15. dan
do 12. ure po objavi v Uradnem listu RS, na
naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9.
avgusta 6, Zagorje ob Savi, v zapečateni
kuverti z oznako ponudnika.
Na kuverti naj bo napis: “Ponudba za OŠ
Podkum – Ne odpiraj”.
Ponudniki se lahko prijavijo samo za dela pod 1.5a ali 1.5b oziroma za celoten obseg del.
Za prvi dan se šteje naslednji dan po
datumu izida Uradnega lista RS. Kolikor
pride dan oddaje ponudbe na dela prosti
dan, je dan oddaje prvi naslednji delovni
dan.
2. Vsebina ponudbe
2.1. Ponudba mora biti izdelana v skladu
z določili 12. člena odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94).
2.2. Poleg ponudbenega predračuna mora
biti priložena še naslednja dokumentacija:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,

Ob-31
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec objavlja kot pooblaščeni naročnik na podlagi
določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94)
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
dobavo in montažo opreme za potrebe
biokemičnega laboratorija in patologije
1. Pooblaščeni naročnik: Splošna bolnišnica, Gosposvetska 3, Slovenj Gradec.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejšega ponudnika za dobavo in montažo:
1. centrifuga za biokemični laboratorij,
2. optični mikroskop – za patologijo.
Zahtevani parametri razpisane opreme:
1. centrifuga:
– maksimalna hitrost 6000 obratov na sekundo,
– najmanj 48 centrifugirnih mest,
– gibljiv rotor,
– brez krtačk in brez hlajenja,
– omogočati mora hermetično zaščito
vzorcev v njej ter
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11. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno ali pa ne bodo pravilno opremljene,
se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene
ponudniku neodprte.
12. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa – izbiri najugodnejšega ponudnika
pisno obveščeni v 20 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec

javni razpis
za izbiro projektov, ki ustrezajo pogojem
za kreditiranje in kapitalsko vlaganje ter
za sofinanciranje stroškov patentnega
varstva
I. Predmet razpisa in višina razpisnih
sredstev.
1. Kreditiranje in kapitalsko vlaganje v
skupnem znesku 500 mio SIT za:
– proizvodnjo in trženje novih proizvodov in storitev na podlagi lastnega razvoja
in novih tehnologij,
– prenos raziskovalno razvojnih rezultatov in invencij v gospodarsko izkoriščanje,
– ustanavljanje gospodarskih družb na
osnovi novih lastnih proizvodov in tehnologij,
– povečanje kvalitete proizvodnje in njene konkurenčnosti, ki temeljni na novi lastni tehnologiji in invencijah.
2. Subvencioniranje stroškov za pridobitev patentnega varstva pri Evropskem patentnem uradu.
Sklad v sodelovanju z Uradom Republike Slovenije za zaščito intelektualne lastnine sofinancira del stroškov za pridobitev
patentnega varstva pri Evropskem patentnem uradu.
Od celotne potrebne vsote mora prosilec
najmanj 50% zagotoviti iz lastnih sredstev.
Najvišja vsota sofinanciranja posamezne patentne prijave je 1,400.000 SIT.
II. Razpisni pogoji
1. Projekti morajo biti tehnične – tehnološke novitete, ki so rezultat domačega razvojno raziskovalnega dela oziroma inventivnosti.
2. Sodelujejo lahko pravne osebe, ki so v
večinski lasti državljanov Republike Slovenije oziroma so v lasti javnih pravnih oseb.
3. Sodelujejo lahko majhna in srednja
podjetja.
Pri javnem razpisu lahko sodelujejo vse
pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki kot ustanovitelji novih gospodarskih družb, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem. Na osnovi takih vlog pa bodo pogodbe za pridobitev sredstev s skladom lahko sklepale le tiste novo ustanovljene pravne
osebe, ki bodo izpolnjevale vse zgoraj naštete razpisne pogoje.
III. Finančni pogoji dodeljevanja posojil
1. S posojilom po tem razpisu je mogoče
kriti do 50% predračunskih sredstev posameznega projekta.
2. Posamično posojilo oziroma kapitalski vložek lahko znaša največ 60,000.000
SIT.
3. Doba za odplačilo kredita znaša do 7
let v kvartalnih obrokih in z moratorijem na
odplačevanje glavnice do enega leta od dneva koriščenja kredita.
4. Letna obrestna mera je določena kot
TOM + 6%.
5. Sklad zaračunava otvoritveno in upravljalsko provizijo v skladu s pravilnikom.
IV. Zavarovanje posojila
Posojilo je potrebno zavarovati na naslednje načine:
– z vpisom hipoteke na nepremičninah
najmanj v 1,5-kratni vrednosti posojila,
– z zastavo premičnega premoženja ali
pravic intelektualne lastnine, pri čemer mo-

ra biti to ocenjeno najmanj dvakrat toliko
kot znaša vsota najetega posojila,
– z bianko akceptnimi nalogi in bianko
menicami.
V. Kriteriji pri izbiri
Sklad financira projekte, ki ustrezajo pogojem razpisa in za katere oceni, da bodo
zagotavljali ekonomske rezultate nad povprečjem panoge ali dejavnosti.
Kriteriji, ki jih sklad uporablja pri izbiri
projektov za financiranje so določeni s pravilnikom o pogojih, merilih in postopkih pri
izvajanju dejavnosti sklada.
VI. Prijava na razpis in razpisni rok
Interesenti dobijo formular za vlogo
z zahtevano vsebino, kot je določena na
osnovi pravilnika sklada in vse potrebne
informacije v zvezi s tem, na sedežu
sklada.
Razpis je odprt do porabe namenskih
sredstev, najkasneje pa do 30. 12. 1996. V
primeru, da bodo sredstva porabljena pred
tem datumom, bo obvestilo o tem objavljeno v Uradnem listu RS. Z dnem objave takega obvestila je javni razpis zaprt.
Pisne vloge, ki ustrezajo vsebini, določeni s pravilnikom sklada, se štejejo kot
pravočasne, če so prispele na sklad do 30.
12. 1996 oziroma do obvestila v Uradnem
listu RS, da je razpis zaprt.
Vloge je potrebno oddati priporočeno ali
osebno na sedežu sklada v zaprti kuverti
pod oznako: “Prijava na javni razpis”.
VII. Postopek pri izbiri vlog
Za izvedbo razpisa je imenovana razpisna komisija sklada.
Razpisna komisija sklada bo v času razpisa delovala kontinuirano.
Odpiranje ponudb poteka na sejah komisije.
Popolne vloge, ki bodo prispele na sklad
prej, imajo prednost pred pozneje prispelimi popolnimi vlogami in bodo v ta namen
označene z zaporednimi številkami.
Delo komisije pri izbiri vlog in potrditev
projektov za finančno udeležbo sklada poteka po določilih pravilnika sklada.
Odločitev sklada je dokončna.
Tehnološki razvojni sklad
Republike Slovenije

Ob-32
Rudnik Žirovski vrh, p.o., Todraž 1,
Gorenja vas, objavlja skladno z določili
odredbe o postopkih za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) in odredbo o spremembi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
19/94)
javni razpis
za izdelavo ocene vpliva Rudnika urana
Žirovski vrh na okolje med izvajanjem
trajnega prenehanja izkoriščanja
uranove rude
1. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh, p.o.,
Todraž 1, Gorenja vas.
2. Predmet razpisa: meritve radioaktivnosti zraka, vode, rečne biote in sedimentov, hrane, zemlje, zunanjega sevanja po
potrjenem programu, z oceno izpostavljenosti prebivalstva v vplivnem območju
RUŽV ter izdelavo končnega poročila.
3. Orientacijska vrednost naročila znaša
11,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: po programu v letu 1996
z oddajo poročila do 28. februarja 1997.
5. Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo materialnih stroškov) na Rudniku Žirovski vrh, in sicer od 15. 1. 1996 dalje.
Dodatne informacije vam posreduje Jože
Rojc (tel. 064/681-200), vsak dan od 10. do
12. ure.
6. Vsebina ponudbe in merila za izbor
najugodnejšega ponudnika so razvidna iz
razpisne dokumentacije.
7. Ponudbo v skladu z zahtevami
razpisne dokumentacije pošljite vključno
do 29. januarja 1996 do 11. ure, na naslov
Rudnik Žirovski vrh, Todraž 1, Gorenja
vas. Ponudba mora biti v zaprti kuverti in
označena: “Ne odpiraj, nadzor okolja
1996”.
8. Javno odpiranje ponudb bo 29. 1. 1996
ob 11. uri, v prostorih Rudnika Žirovski
vrh, Todraž 1, Gorenja vas. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo komisiji predložiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnikov.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri najugodnejšega ponudnika v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.
Rudnik Žirovski vrh
Št. 01/96
Ob-34
Na podlagi 7. člena zakona o Tehnološko razvojnem skladu Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 13/94) in na osnovi 2. člena
pravilnika o pogojih, merilih in postopkih
delovanja Tehnološko razvojnega sklada
RS, d.o.o., objavlja Tehnološko razvojni
sklad Republike Slovenije, d.o.o., Štefanova 15, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
sklad)

Št. 35301-041/2
Ob-38
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Mestna
občina Kranj objavlja
javni razpis
za oddajo del: Vzdrževanje parkovnih
površin v Mestni občini Kranj
1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
2. Predmet razpisa: vzdrževanje parkovnih površin v Mestni občini Kranj.
3. Razpisno dokumentacijo dobite v prostorih Mestne občine Kranj, soba 215/II, od
8. do 12. ure.
4. Čas vzdrževanja: leto 1996, z možnostjo podaljšanja za 5 let.
5. Orientacijska vrednost del je ca.
28,000.000 SIT.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
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– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika po sedaj sklenjenih
pogodbah,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
7. Interesenti morajo oddati ponudbe do
12. ure petnajstega dne po objavi tega razpisa na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, v sobi 215/II. Ponudbe
morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako: “Ne odpiraj! Ponudba za vzdrževanje
parkovnih površin”.
8. Odpiranje ponudb bo isti dan ob 13.
uri, v sobi št. 216/II zgradbe Mestne občine
Kranj.
9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v 30 dneh po odpiranju ponudb.
Mestna občina Kranj

bovlje, v zapečateni kuverti z oznako podjetja ponudnika in oznako: “Adaptacija objekta Gimnazijska cesta 22 v Trbovljah, Ne
odpiraj – ponudba”.
Za prvi dan šteje naslednji dan po
datumu izida Uradnega lista RS. Kolikor
pride dan oddaje ponudbe na dela prost
dan, je dan oddaje prvi naslednji delovni
dan.
2. Vsebina ponudbe – dodatni podatki
2.1. Ponudba mora biti izdelana v skladu
z določili 12. člena odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
2.2. V ponudbi mora biti predložena še
naslednja dokumentacija:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– potrjeni razpisni pogoji investitorja;
– solventnost podjetja v zadnjih dveh letih;
– poimenski seznam kadrov, ki bodo vodili gradnjo;
– seznam podizvajalcev (s potrdili o registraciji);
– izjava ponudnika, da je proučil dejansko stanje, da je seznanjen s tehnično dokumentacijo ter da z njo soglaša, da je seznanjen z lokacijo objekta, obsegom del, geološkimi razmerami, da so v ceni vkalkulirani vsi stroški, ki so potrebni za normalno
funkcioniranje objekta in naprav, da so v
ponudbi upoštevani materiali, ki so zahtevani v projektu ter da je sposoben izvesti
dela v zahtevanem terminu;
– izjava ponudnika, da bo kot izvajalec
zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje
zajemalo škodo tudi proti tretji osebi.
2.3. Opcija ponudbe: 30 dni.
3. Kriteriji za izbiro ponudbe
3.1. Kvaliteta ponudbe (stopnja dodelanosti, natančnost, obseg razdelave v skladu
z 2. točko tega razpisa).
3.2. Reference.
3.3. Garancija za doseganje predlaganih
rokov.
3.4. Solventnost podjetja v zadnjih dveh
letih.
3.5. Najugodnejša cena, možnost kreditiranja, način plačila in obračuna (sistem
funkcionalni ključ).
3.6. Kvaliteta rešitev posameznih sklopov in detajlov.
3.7. Način prevzemanja rizika za nedoseganje pogodbenih rokov in kvalitete.
4. Odločitve o razpisu
4.1. Javno odpiranje pravočasno prispelih ponudb bo izvedeno trideseti dan po objavi v Uradnem listu RS, ob 11. uri, na sedežu podjetja investitorja, pri čemer za prvi
dan šteje naslednji dan po datumu objave v
Uradnem listu RS.
Kolikor pride dan oddaje ponudbe na dela prost dan, je dan oddaje prvi naslednji
delovni dan.
4.2. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
prisotni predstavniki pismeno pooblastilo za
zastopanje ponudnikov.
4.3. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje.
4.4. Končno odločitev o izboru bo
investitor sporočil vsem ponudnikom najkasneje v 30 dneh po javnem odpiranju
ponudb.
Spekter, d.o.o., Trbovlje

Št. 1/96
Ob-46
Na podlagi 34. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Mestna občina Ljubljana

Št. 3427/95
Ob-39
Spekter, d.o.o., Trg revolucije 7, Trbovlje, na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86) in v skladu z
določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) razpisuje
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo gradbenih,
obrtniških ter instalacijskih del
adaptacije objekta Gimnazijska cesta 22
v Trbovljah v neprofitna stanovanja
1. Splošni pogoji
1.1. Investitor: Spekter, d.o.o., Trg revolucije 7, Trbovlje.
1.2. Predmet razpisa: adaptacija objekta
Gimnazijska cesta 22 v Trbovljah v neprofitna stanovanja.
1.3. Razpisna dokumentacija je na razpolago vsak delovni dan od dneva objave
razpisa v Uradnem listu RS, v tehničnem
sektorju v prostorih investitorja, po predhodni najavi na tel. 0601/26-005 ali
0601/26-305.
1.4. Za prevzem projektne dokumentacije morajo zainteresirani ponudniki plačati
materialne stroške v višini 30.000 SIT na
žiro
račun
Spekter,
d.o.o.,
št.
52700-601-14536.
1.5. Predmet razpisa – navedba vsebine
javnega naročila
Izvedba gradbeno-obrtniških in instalacijskih del po projektu “Adaptacija objekta
Gimnazijska cesta 22 v Trbovljah v neprofitna stanovanja”, št. proj. 6489/802, IBT
Trbovlje, in sicer:
– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– instalacijska dela (elektroinstalacije,
vodovod, vertikalna in horizontalna kanalizacija, centralno ogrevanje, prezračevanje
in toplotna podpostaja).
Investitor si pridržuje pravico skleniti pogodbe za posamezno vrsto del.
1.6. Orientacijska
vrednost
del:
90,000.000 SIT.
1.7. Predvideni rok pričetka del: 1. 3.
1996.
Predvideni rok zaključka del: 30. 10.
1996.
1.8. Rok za oddajo ponudbe je 30. dan
do 10. ure po objavi v Uradnem listu RS na
naslov: Spekter, d.o.o., Trg revolucije 7, Tr-

javni razpis
za izbiro izvajalcev s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izbira usposobljenih
izvajalcev/dobaviteljev za naslednja posamezna dela:
2.1 Za izvajalce za izdelavo projektne
dokumentacije (PGD, PZI).
2.2 Za izvajalca za svetovalni in strokovni inženiring.
2.3 Za izdelavo investicijskih programov.
2.4 Za izvajalca investicijsko vzdrževalnih del.
2.5 Dobava in montaža opreme.
2.6 Dobavo vozil.
3. Orientacijska vrednost del bo določena v proračunu Mestne občine Ljubljana za
leto 1996.
4. Dela se bodo izvajala po terminskem
planu financiranja.
5. Posamezna ponudba mora vsebovati
vse zahtevne elemente, označene in urejene
po vrstnem redu:
5.1 Podatke o ponudniku:
– kopije vseh registrskih listov, ki odražajo zadnji status ponudnika,
– dokazila, da izvaja dela, ki so predmet
ponudbe v Republiki Sloveniji vsaj 24 mesecev pred dnevom odpiranja ponudb.
5.2 Seznam kadrov ponudnika s področja del, ki jih ponuja. Kolikor ponudnik
za določena dela sodeluje s podizvajalci,
jih mora navesti in tudi za delavce podizvajalca navesti reference s področja del,
ki jih opravljajo na področjih, ki jih pokriva ponudba. Za podizvajalce mora tudi priložiti dokazila o poslovnem sodelovanju z
njimi.
5.3 Obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
obrazec BON 3 (po 1. 12. 1995).
5.4 Seznam večjih referenc.
5.5 Podatke o ponujenih delih/opremi,
urejenimi v naslednjem vrstnem redu:
a) kratek opis ponujene opreme oziroma
del,
b) cena v tolarjih (SIT) za enoto mere
FCO lokacija kupca s priznanimi popusti za
značilnega predstavnika posamezne skupine opreme in/ali za dela. Pri opisu teh cen
mora ponudnik uporabiti obrazec iz razpisne dokumentacije (OBR-1),
c) dokazila in/ali izjave o garancijskih
rokih za vsa ponujena dela in opremo,
d) izjavo ponudnika o minimalnih količinah rezervnih delov za ponujeno opremo,
e) izjavo ponudnika o odzivnem času in
času odprave napake v garancijskem roku
ter ostalih garnacijskih pogojih,
f) izjavo ponudnika o pogarancijskem
vzdrževanju, z navedbo dolžine trajanja
vzdrževanja in rokom, v katerem bo ponudnik zagotavljal rezervne dele. Trajanje garnacijskega vzdrževanja ter pogarancijskega
vzdrževanja in rok zagotavljanja rezervnih
delov mora biti najmanj pet let,
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g) dokazila o vseh potrebnih atestih, certifikatih in izpitih za ponujeno opremo oziroma dela,
h) tehnična dokumentacija za posamezne skupine ponujene opreme.
5.6 vse ostale elemente, ki jih ponudnik
smatra za pomembne in niso zahtevani v
razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh elementov, razen iz točke prve alinee točke 5.6
in ne bodo urejene v zahtevanem vrstnem
redu, bodo kot neustrezne izločene iz nadaljnje obravnave.
Vse kopije dokumentov in vsa dokumentacija (razen tehnične dokumentacije), ki jo
za razpis pripravi ponudnik sam, mora biti
opremljena z žigom in podpisom odgovorne
osebe.
6. Rok za pričetek in dokončanje del je
po terminskem planu.
7. Kriteriji za izbiro izvajalcev in/ali dobaviteljev so:
– tehnična usposobljenost in zmogljivost,
– finančna zmogljivost podjetja,
– odzivni čas, servisiranje,
– odnos cena/ kvaliteta,
– referenca.
8. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo ob predložitvi potrdila o vplačilu 20.000 SIT (stroški razpisne dokumentacije – predhodno ugotavljanje usposobljenosti), na žiro račun št. 50100-637-813003,
s pripisom “Stroški razpisa”, vsak delovni
dan po objavi razpisa do vključeno desetega
dne od dneva razpisa med 9. in 11. uro na
Adamič-Lundrovem nabrežju 2, soba št.
255/II, pri Alenki Petkovšek.
9. Rok in način oddaje ponudbe: rok oddaje ponudbe je 19. februar 1996 do 12. ure,
osebno v sobi 255/II. nadstropje Mestne občine Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.
10. Komisija za odpiranje ponudb bo
upoštevala vse ponudbe, ki bodo prinešene
osebno do 19. 2. 1996 do 12. ure, na Mestno
občino Ljubljana, Mestna uprava, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, soba 255, II. nadstropje.
11. Vse ponudbe morajo biti oddane v
zapečateni ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika ter oznakami “Ne odpiraj –
ponudba – ugotavljanje usposobljenosti” in
oznako iz 2. točke tega razpisa.
12. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 19. 2. 1996 ob 13. uri v prostorih
Mestne uprave MOL, Adamič Lundrovo nabrežje 2, soba 143/I.
13. Izmed ponudnikov na ta razpis bomo
izbrali usposobljene izvajalce in/ali dobavitelje za razpisano opremo oziroma dela za
čas do zaključka naslednjega javnega razpisa za istovrstno opremo oziroma dela.
14. Sklep o izbiri usposobljenih izvajalcev in/ali dobaviteljev za razpisano opremo
oziroma dela, bo Mestna občina Ljubljana
odposlala vsem ponudnikom najkasneje v
30 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Mestna občina Ljubljana

javni razpis
za oddajo del: Gradnja vodovodnega
sistema Topol pri Medvodah
1. Investitor: Občina Medvode.
2. Predmet razpisa: izgradnja vodovodnega sistema Topol pri Medvodah.
3. Orientacijska vrendost del znaša ca.
30,000.000 SIT.
4. Predviden začetek del je takoj po podpisu pogodbe.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo proti plačilu stroškov 10.000
SIT na žiro račun 50104-630-810181, na
Občini Medvode, Trg prekomorskih brigad
1, Ljubljana, v sobi št. 324/III (pri Minki
Eržen), in sicer 15. in 16. 1. 1996.
6. Ponudnik mora ponuditi:
– fiksne cene do konca izvedbe del,
– opcija ponudbe mora biti najmanj 60
dni.
7. Merila za izbor ponudnika:
– ponudbena cena,
– usposobljenost ponudnika, strokovnost
z referencami,
– rok izvedbe,
– garancijski roki in garancija za tehnološko brezhibnost,
– boniteta ponudnika (BON 3),
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
8. Pisne ponudbe je potrebno poslati do
30. 1. 1996 do 10. ure na Občino Medvode,
Trg prekomorskih brigad 1, v sobo št.
324/III. Ponudba mora biti zapečatena in
označena “Ne odpiraj – ponudba – Vodovod Topol”.
9. Odpiranje ponudb bo 30. 1. 1996 ob
11. uri na istem naslovu.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.
Občina Medvode

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 1. 1996 do 9.30 v vložišče
DARS, d.d. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za Geodetske, geotehnične in hidrogeološke meritve
v okviru vzdrževanja na obstoječi AC mreži
za obdobje treh let”. -A.L.
Javno odpiranje ponudb bo 26. 1. 1996
ob 10. uri v prostorih Družbe za državne
ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.
DARS, d.d.

Ob-47
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Občina Medvode

Št. 110-1/95
Ob-50
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s Programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljevanju DARS, d.d.) za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo del: Geodetske, geotehnične in
hidrogeološke meritve v okviru
vzdrževanja na obstoječi AC mreži za
obdobje treh let
Predmet razpisa so naslednja dela:
1. Geodetske meritve na trasi in objektih
HC Maribor.
2. Geodetske meritve v predoru Karavanke.
3. Hidrogeološke meritve v predoru Karavanke.
4. Geotehnične meritve v predorih Karavanke, Debeli hrib in Mali vrh.
5. Geotehnične meritve sidernih sil na posameznih objektih na obstoječi AC mreži.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) v Družbi za državne
ceste, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi
št. 128/I, in sicer od dne 16. 1. 1996 dalje,
strokovne informacije pa vam posreduje Andrej Ločniškar, dipl. inž. (tel. 1324-222).

Št. 8/96
Ob-51
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) Mestna občina Velenje objavlja
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca razvojnega programa
Celostnega razvoja podeželja in obnovo
vasi v Krajevni skupnosti Paka
A. Splošni pogoji
1. Naročnik javnega razpisa je Mestna
občina Velenje, Titov trg 1, Velenje.
2. Predmet javnega razpisa je izdelava
razvojnega projekta celostnega razvoja podeželja in obnovo vasi v Krajevni skupnosti
Paka, po metodologiji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter dispoziciji naloge, ki jo je pripravila Mestna občina
Velenje.
3. Okvirna vrednost del je 2,000.000 SIT.
4. Predviden rok za dokončanje razpisanih del je julij 1996.
B. Merila za izbor izvajalca
1. Kriteriji:
– strokovnost in referenca ponudnika,
– poznvanje terena,
– ugodnosti glede sodelovanja strokovnih služb pri zbiranju dokumentacije, pripravi, gradiv ter zbiranju podaktov.
2. Posebni pogoji
Mestna občina Velenje na podlagi razpisa ni dolžna sleniti pogodbe z nobenim od
ponudnikov v primeru previsokih cen ali
izpada sofinanciranja s strani Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
C. Drugi razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, morajo v razpisnem roku predložiti pisno ponudbo z naslednjo vsebino:
– firma oziroma ime ponudnika,
– potrdilo o registraciji podjetja za dejavnost, ki je predmet javnega razpisa (potrdilo ne sme biti starejše od treh mesecev),
– bonitetna poročila BON-1 in BON-2
ali BON-3, ki ne smejo biti starejša kakor
30 dni,
– struktura cen in plačilni pogoji (popusti, fiksnost cen),
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom,
– seznam izvedenih projektov z naslovi
naročnikov,
– vodenje kasnejših podprojektov oziroma možne podizvajalce in delež njihovih
storškov,
– garancijski roki.
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Prednost imajo izvajalci, ki so že sodelovali pri izvedbi projekta CRPOV.
2. Rok za oddajo ponudbe na javni razpis je 10 dni po objavi le-tega v Uradnem
listu RS.
Javno odpiranje ponudb bo prvi delovni
dan po poteku roka za oddajo ponudb ob 12.
uri v sobi številka 1 v stavbi Mestne občine
Velenje.
O rezultatih izbire bodo ponudniki obveščeni pisno v 8 dneh po izteku roka za
oddajo ponudbe.
3. Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj – ponudba CRPOV za
Krajevno skupnost Paka”. Na ovojnici mora biti označeno ime ponudnika. Ponudba
mora biti poslana ali vročena na naslov:
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje.
4. Naročnik omogoča ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo od dneva objave javnega razpisa dalje na Mestni občini
Velenje, v Uradu za gospodarstvo in finance.
5. Upoštevane bodo samo tiste ponudbe,
ki bodo izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in bodo pravilno in pravočasno prispele
na naslov naročnika. Ponudbe, ki ne bodo
vsebovale vseh zahtevanih elementov, bodo
ob odpiranju zavrnjene.
6. Izbrani ponudnik mora v osmih dneh
od obvestila o izboru skleniti pogodbo o
izvajanju del.
Mestna občina Velenje

7. Ponudbe se oddajo na naslov: VVZ
Majde Šilc, Majnikova 3, Ribnica.
8. Odpiranje ponudb bo peti delovni dan
po preteku roka za sprejem ponudb ob 10.
uri v ravnateljstvu vrtca. Pri odpiranju ponudb morajo imeti prisotni predstavniki pisna pooblastila za zastopanje.
9. O izbiri bodo predstavniki obveščeni
v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Podrobnejše informacije v zvezi z
javnim razpisom dobite na tel. št. 861-092
oziroma 861-502.
VVZ Ribnica

St. 347-1/96
Ob-61
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Lenart objavlja

Ob-52
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavljamo
javni razpis
za nakup osnovnega sredstva – električne
pečice
1. Naročnik je VVZ Majde Šilc Ribnica.
2. Predmet razpisa: električna pečica
TIP..., za 400 obrokov z zaprtim nadstavkom in pekači.
3. Elementi ponudbe:
– firma ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom,
– datum, do katerega velja ponudba,
– dinamika realizacije pogodbe,
– garnacijska doba in seznam servisov.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale elementov iz prve do vključno sedme alinee prejšnjega odstavka se bodo štele za nepravilno
sestavljene.
4. Ponudba mora biti sestavljena v skaldu z 12. členom odredbe o postopku izvajanja razpisa za oddajo uradnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93).
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– kvaliteta opreme,
– cena v SIT brez prometnega davka,
– način in rok plačila.
6. Rok za oddajo ponudbe: 14 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Ponudbe morajo
biti oddane v zaprti ovojnici z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za razpis osnovnega
sredstva”.

Št. 2/96
Ob-53
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94),
zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št.
27/88), Občina Hodoš-Šalovci kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: obnova in modernizacija
lokalnih cest na območju Občine
Hodoš-Šalovci
1. Investitor: Občina Hodoš-Šalovci, Šalovci 163, Šalovci, tel. 069/59-250.
2. Predmet razpisa: obnova in modernizacija lokalnih cest:
– L 5693 Hodoš–Domanjševci, v dolžini
2,1 km,
– L 5666 Šalovci–Domanjševci, v dolžini 2 km.
3. Orientacijska vrednost del znaša
80,000.000 SIT.
4. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na sedežu Občine Hodoš-Šalovci, Šalovci 163, kjer je na vpogled
tudi projektna dokumentacija.
5. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, pripravijo ponudbe na podlagi
razpisne in projektne dokumentacije.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– najugodnejša cena za razpisna dela,
ugodni plačilni pogoji, možnost kreditiranja, fiksnost cene,
– možnost sklenitve dveletnih pogodb,
– celovitost vsebine pogodbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– izjava, da je ponudnik seznanjen s
terenskimi razmerami in obsegom del ter
da jih je sposoben izvesti v navedenih rokih,
– reference za izvajanje takih in podobnih del,
– rok izvedbe,
– garancijski rok.
7. K ponudbi morajo ponudniki priložiti
dokaz o registraciji firme.
8. Rok za oddajo ponudbe je 20 dni
po objavi v Uradnem listu RS. Zapečateno
ponudbo z oznako “Ponudba, ne odpiraj –
ceste”, je potrebno dostaviti na naslov
Občina Hodoš-Šalovci, Šalovci 163, Šalovci.
9. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po preteku roka za sprejem ponudb ob 12. uri na sedežu občine.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 30 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Hodoš-Šalovci

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo projektne
dokumentacije PGD in PZI za
modernizacijo cest na območju Občine
Lenart
1. Naročnik: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart.
2. Predmet razpisa: izdelava projektne
dokumentacije PGD in PZI za modernizacijo cest na območju Občine lenart v skupni
dolžniki ca. 10 km.
3. Orientacijska vrednost naročila je ca.
1,000.000 SIT.
4. Predviden začetek izdelave projektne
dokumentacije je 1. 2. 1996, dokončanje pa
28. 2. 1996.
5. Projekti PGD in PZI za modernizacijo cest morajo vsebovati: tehnično poročilo z dimenzioniranjem zgornjega ustroja
ceste, popis del s predizmerami in predračunom, pregledno karto, količbeno situacijo (M 1:500), prometno signalizacijo
(M 1:500), podolžni profil, prečni profili z
izkazi količin, pisani vzdolžni profil, izkazi količin (izkopa in nasipa, odkopa humusa in humuziranja tampona), karakteristični prečni profil, detajli.
6. Razpisno dokumentacijo (pregledno
karto in seznam cest) lahko ponudniki dvignejo vsak delovni dan po objavi razpisa do
vključno 22. 1. 1996 od 7. do 9. ure na
Občini Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart,
soba 7/I (Silvo Slaček).
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe.
8. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
9. Ponudbe morajo biti poslane priporočeno na naslov Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart ali oddane osebno v sobi št.
7/I, Občina Lenart.
Ponudbe morajo prispeti na naslov investitorja do 25. 1. 1996 do 11. ure.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti na naslov investitorja z oznako “Ne
odpiraj – ponudba na javni razpis – projektiranje cest”.
10. Javno odpiranje ponudb bo 29. 1.
1996 ob 9. uri v prostorih Občine Lenart,
Trg osvoboditve 7, Lenart (sejna soba 24/II).
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili javnega odpiranja ponudb morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika za
zastopanje.
11. Ponudniki bodo o izidu natečaja obveščeni v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.
12. Morebitne dodatne informacije v
zvezi s pripravo ponudbe lahko ponudniki
dobijo pri Uradu občinske uprave Občine
Lenart, soba 7/I na tel. 062/724-205 int. 10
(Silvo Slaček).
Občina Lenart
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Št. 353-2/96
Ob-54
Občina Jesenice na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 18/93)
in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94), objavlja

27/a, objavlja na podlagi odredbe o postopkih za izvajanje javnega razpisa in oddajo
javnih naročil, (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

van in garažiran, servisna knjižica, dobro
ohranjen.
Ocenjena vrednost 2,500.000 SIT.
4. Predvideni dobavni rok: takoj oziroma do 10 dni po sklenitvi pogodbe.
5. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa, vsebovati morajo predvsem predračun, predlog
pogodbe, bonitetne obrazce, dokazilo o registraciji, seznam servisov in prospekte.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so predvsem:
– konkurenčne cene,
– roki dobave in garancijski rok,
– fiksna cena in plačilo 15 dni po dobavi,
– zamenjava staro za novo,
– boniteta ponudnika,
– možnost prevzema v Ljubljani,
– reference,
– ugodnosti pri nudenju servisnih storitev ter nabavi rezervnih delov,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
(npr. popusti, brezplačni prvi tehnični pregled, možnost testne vožnje in drugo).
7. Rok za oddajo ponudb je v ponedeljek, 22. 1. 1996 do 12. ure, v glavni pisarni
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Ljubljana, Beethovnova 10, v zaprti kuverti
z naslovom ponudnika in oznako: “Ne odpiraj – javni razpis – za nabavo avtomobila”.
8. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
dne 23. 1. 1996 ob 10. uri v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Predstavniki ponudnikov morajo imeti pismena
pooblastila za zastopanje.
9. Za podrobnejše podatke za izdelavo
ponudb lahko kličete vsak delovni dan od 8.
do 9. ure – Sebastjan Plevnjak, tel. 210-448.
Ustavno sodišče Republike Slovenije

javni razpis
za oddajo del: vzdrževanje javne
razsvetljave na območju Občine Jesenice
1. Investitor: Občina Jesenice, Titova 78,
Jesenice.
2. Predmet razpisa je vzdrževanje javne
razsvetljave na območju Občine Jesenice.
3. Razpisna dokumentacija je na razpolago v prostorih Občine Jesenice – Komunalna direkcija, soba št. 33 vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
064/82-661 pri Tomažu Vidmarju.
4. Orientacijska
vrednost
del
je
7,000.000 SIT.
5. Pričetek del je takoj po podpisu pogodbe. Pogodba bo sklenjena za dobo 5 let.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– BON-1, BON-2 oziroma BON-3,
– zahtevane reference,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov,
– seznam opremljenosti,
– izjavo, da ima ponudnik za razpisana
dela proste kapacitete,
– popis materialov in dela s ceno na enoto (razpisna dokumentacija na originalnih
obrazcih).
Vsa zahtevana dokumentacija mora biti
oštevilčena po zgoraj navedenem vrstnem
redu.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– strokovna usposobljenost kadrov,
– opremljenost (osnovna sredstva) za
opravljanje razpisanih del,
– reference pri izvajanju takih ali podobnih del,
– cene za razpisana dela,
– izpolnjevanje pogojev, določenih z razpisom.
7. Ponudbe v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije pošljite v roku 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Občina Jesenice, Komunalna direkcija, Titova
78, Jesenice. Ta rok začne teči z dnem objave v Uradnem listu RS. Kot pravočasno prispele se bodo štele tiste ponudbe, ki bodo
prispele do naročnika do 20. 1. 1996 do 12.
ure.
Ponudbe je potrebno poslati v zaprti kuverti, s pripisom: “Ne odpiraj – Ponudba za
vzdrževanje javne razsvetljave na območju
Občine Jesenice”.
8. Odpiranje ponudb bo v prostorih Občine Jesenice, Titova 78, o čemer bodo ponudniki pisno obveščeni.
9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh od dneva
odpiranja ponudb.
Občina Jesenice
Št. 226-2/96
Ob-56
Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb Vlade, Ljubljana, Gregorčičeva

javni razpis
za izvajanje tekočega vzdrževanje
skupnih prostorov in površin na mejnih
prehodih v letu 1996
1. Predmet razpisa je izvajanje tekočega
vzdrževanja skupnih prostorov in površin
na mednarodnih in meddržavnih mejnih prehodih v letu 1996.
2. Obseg del:
A. Čiščenje asfaltnih površin, urejanje
okolice in čiščenje javnih sanitarij.
Ocenjena vrednost del je 25,000.000 SIT.
B. Obnova talnih označb.
Ocenjena vrednost del je 19,000.000 SIT.
C. Vzdrževanje elektroinstalacij in opreme.
Ocenjena vrednost del je 9,000 SIT.
3. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa in oddajo javnih naročil. Opozarjamo na popolnost
zahtevane dokumentacije!
4. Rok za oddajo ponudb, v zapečatenih
kuvertah z oznako ponudnika, navedbo
predmeta razpisa in opozorilom, da gre za
javni razpis, je 22. 1. 1996 do 9. ure. Ponudbe oddajte v vložišču Servisa skupnih služb
Vlade, Gregorčičeva 27/a P, Ljubljana.
5. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 22. 1. 1996 ob 10. uri v sejni sobi
Servisa skupnih služb Vlade, Gregorčičeva
27a/P, Ljubljana.
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so predvsem:
– reference,
– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti ponudnika.
7. Vse informacije in dokumentacijo, potrebno za izdelavo ponudb, dobite na Servisu skupnih služb Vlade, Ljubljana, Gregorčičeva 27/a pri Suzani Štihec, tel.
061/17-85-560, vsak dan od 8. do 10. ure.
Servis skupnih služb Vlade RS
Su 28/96-2
Ob-57
Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Ljubljana, Beethovnova 10, objavlja na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za nabavo službenega vozila
1. Naročnik in uporabnik: Ustavno sodišče Republike Slovenije.
2. Predmet javnega razpisa je vozilo s
prostornino motorja do 3000 ccm, 4 oziroma 5 vrat, s klima napravo.
Okvirna vrednost razpisa je 5,500.000
SIT.
Ponujeno vozilo mora zadoščati tehničnim pogojem varnosti, imeti mora predpisane ateste, zagotovljen servis in rezervne dele ter obvezno opremo (žarnice, prva pomoč, varnostni trikotnik). Prevzem vozila
naj bo možen v Ljubljani.
3. Po sistemu staro za novo nudimo rabljeno vozilo Alfa Romeo 164, 3.0V6, letnik
3/92, z vso dodatno opremo, redno vzdrže-

Ob-59
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Tržič
javni razpis
za izbiro izvajalca za vsebinsko zasnovo,
grafično oblikovanje, pripravo ter tisk
promocijskega gradiva Občine Tržič
1. Naročnik: Občina Tržič, Trg svobode
18, Tržič.
2. Predmet razpisa: vsebinska zasnova,
grafično oblikovanje, priprava ter tisk promocijskega gradiva Občine Tržič v obsegu:
2.1 večjezični prospekt občine;
2.2 večjezična brošura turistične informacije občine;
2.3 mesečni koledar prireditev,
2.4 tematski oziroma lokalni prospekti;
2.5 razglednice.
3. Razpisna dokumentacija
Dispozicija s podrobnejšimi navodili za
izdelavo ponudbe je na voljo vsak delovni
dan v času trajanja razpisa na Uradu za gospodarstvo Občine Tržič, Trg svobode 18,
Tržič, tel. 064/53-656.
4. Vsebina ponudbe:
– skupna vrednost ponudbe (vključno s
prometnim davkom) in specifikacija cen ločeno za posamezn tip promocijskega gradiva in fazo izdelave,
– roke izvedbe ločeno za vsako od promocijskih gradiv,
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– kratek opis idejnega pristopa,
– plačilni pogoji (predplačil ni),
– dokazila o registraciji dejavnosti,
– reference ponudnika,
– posebne ugodnosti ponudnika.
5. Občina Tržič si pridržuje pravico
neizbire, izbire več različnih ponudnikov
za posamezno vrsto del ali zmanjšanja obsega del v primeru pomanjkanja finančnih
sredstev.
6. Ponudnik mora zagotoviti:
– enotno oblikovanje vseh vrst promocijskih gradiv,
– kvaliteto prevodov,
– fiksne izvedbene roke,
– fiksne cene,
– točnost podatkov objavljenih v brošuri.
7. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe oddajte do srede, 24. 1. 1996
do 14. ure v zaprti kuverti s pripisom “Javni
razpis za promocijsko gradivo – ne odpiraj”
na sedež razpisovalca Občina Tržič, Trg
svobode 18, Tržič.
8. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
25. januarja 1995 ob 9. uri.
9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Tržič

3.0 Trajanje projekta
Projekt bo trajal predvidoma 3 leta.
4.0 Ocenjena vrednost razpisanih del
4.1. Dokument Programske zasnove za
izvedbo projekta CEGOR in analiza
prostora vključno z geodetskimi, ekološkimi in okoljevarstvenimi analizami
17,500.000 SIT
4.2. Konzultantsko delo – asistence konzorciju za pripravo razpisov – obračun po
konzultantskih dnevih.
5.0 Predviden začetek aktivnosti
Takoj po izbiri izvajalca; januar – februar 1996.
6.0 Vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o imenu, sedežu in matični
številki iz registra organizacij in obrti Zavoda RS za statistiko, z navedbo registriranih
dejavnosti,
– ponudbeni predračun, pri čemer je ločeno ponuditi cene za:
– izdelavo kriterijev za vrednotenje
prostora,
– izdelavo kriterijev za rente, odškodnine in povračila,
– izdelavo koncepta ravnanja z odpadki,
– izdelava predinvesticijske študije,
– protokol obravnav in pripravo sklepov za potrjevanje posameznih faz projekta
na ustreznih organih,
– ceno svetovalne ure za storitve, katerih obseg ni mogoče naprej definirati; cena svetovalne ure je lahko diferencirana glede na zahtevnost storitev;
– način plačila,
– podatke o strokovni usposobljenosti
ponudnika z navedbo celotne kadrovske zasedbe ponudnika,
– podatke o referencah z navedbo referenc predvidenega vodje projekta za storitve po predmetni ponudbi,
– ostale ugodnosti ponudnika
– osebo ali službo ponudnika, ki daje tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi s ponudbo,
– čas veljavnosti ponudbe.
7.0 Kriteriji za izbiro izvajalca
Komisija za izbiro izvajalca bo pri odločanju o izbiri izvajalca upoštevala sledeče
kriterije:
– ceno,
– plačilni pogoji,
– reference,
– ostale ugodnosti ponudnika.
8.0 Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Javni razpis svetovanje
CEGOR – ne odpirati”. Na ovojnici mora
biti naslov, telefonska številka in telefax
ponudnika.
9.0 Ponudniki morajo ponudbe oddati
najkasneje v roku 30 dni po objavi razpisa
na naslov: Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, Slovenska 40, Maribor. Ponudbe lahko oddajo po pošti, vendar morajo
prispeti do naročnika najkasneje do roka
oddaje do 12. ure.
10.0 Odpiranje pravočasno prispelih ponudb bo izvedla komisija naročnika v roku
7 dni po poteku javnega razpisa ob uri, ki bo
določen naknadno. Pri odpiranju ponudb so
lahko prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov, ki morajo predložiti pisna pooblastila.

11.0 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
15 dni po poteku roka za oddajo.
12.0 Dodatne informacije dobijo zainteresirani vsak ponedeljek in četrtek do izteka
roka za predajo ponudb med 8. in 10. uro na
telefon: 062/20-197, 20-080, Komunalna direkcija, Janez Ekart.

Št. 53/95
Ob-35
Konzorcij v ustanavljanju za izgradnjo
regijskega projekta “Center za gospodarjenje z odpadki” objavlja na podlagi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)
javni razpis
za izbiro konzultantske organizacije za
projekt “Center za gospodarjenje z
odpadki”
Naročnik: Konzorcij v ustanavljanju, ki
ga sestavljajo:
– Mestna občina Maribor,
– Občina Lenart,
– Občina Ruše,
– Občina Pesnica,
– Občina Šentilj,
– Občina Rače-Fram,
– Občina Starše,
– Občina Kungota,
– Občina Podvelka-Ribnica,
Datum: 8. 12. 1995
1.0 Uvod
Konzorcij v ustanavljanju je na osnovi
sklenjenega pisma o nameri za realizacijo
regijskega projekta “Center za gospodarjenje z odpadki – CEGOR” sklenil angažirati
konsultantsko organizacijo za izpeljavo navedenega projekta.
2.0 Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbor konzultantske
organizacije za izpeljavo naslednjih nalog:
– izdelava Programskih zasnov za izvedbo projekta “Center za gospodarjenje z odpadki – CEGOR”; referenčni vir Predlog
strategije gospodarjenja s komunalnimi odpadki v mariborski regiji, februar 1994;
– priprava razpisov za pridobitev ponudb
za realizacijo posameznih faz projekta;
– strokovna asistenca konzorciju v času
trajanja projekta.
Projektna naloga za tč. 2 je priložena v
dodatku.

Priloga k tč. 2 razpisa
Center za gospodarjenje z odpadki
Naročnik: Konzorcij za izgradnjo regijskega projekta “Center za gospodarjenje z
odpadki”
Faza: Projektna naloga
Programske zasnove za izvedbo projekta
Center za gospodarjenje z odpadki – CEGOR
Datum: 12. 12. 1995
1.0 Uvod
Konzorcij namerava v naslednjih 3 letih
rešiti problem komunalnih odpadkov z načrtovano izgradnjo deponije komunalnih odpadkov za obdobje 15 - 20 let.
V obsegu celovitega gospodarjenja z odpadki je ključnega pomena končna dispozicija ostanka na deponiji. Zato je smiselno,
da se ob deponiji predvidijo nekatere tehnološke faze (sortiranje, kompostiranje, ipd.),
za kar je potreben t.i. Center za gospodarjenje z odpadki.
Iskanje lokacije takega centra ima svojo:
– prostorsko,
– sociološko,
– tehnološko,
– ekonomsko problematiko.
Idealne rešitve, ki bi odražale vse 4 komponente, so redke, zato je iskanje lokacije
centra optimizacijski postopek.
Potrebno je iskati takšne lokacije, da:
– minimiziramo škodo v prostoru in naravi,
– najdemo sprejemljivost (konsenz) z večino v lokalni skupnosti,
– optimiramo skupne stroške izgradnje
in poznejše eksploatacije.
Da bi dosegli zaželjeno optimalno rešitev, mora postopek potekati po načelu demokratičnosti, transparentnosti metode in
kriterijev s sodelovanjem javnosti.
2.0 Razpisna dela
Osnovni namen je pridobiti strokovne osnove za izvedbo projekta, ki mora biti zgrajen in organiziran tako, da bodo vsi objekti,
naprave in delovni postopki usklajeni z okoljem.
Programske zasnove za izvedbo projekta
CEGOR bodo osnova za:
– izdelavo idejnih zasnov – projekta CEGOR,
– določitev mikrolokacije objektov CEGOR,
– izdelavo študije o vplivih na okolje,
oziroma dokument že mora obravnavati vse
možne vplive na okolje in predvideti ukrepe
za zmanjšanje,
– izdelavo oziroma spremembe srednjeročnih in dolgoročnih planov in prostorskega izvedbenega akta (lokacijskega načrta).
Med izdelavo posameznih faz gradiva
morajo biti opravljene javne obravnave in
predstavitve projekta občanom in ustreznim
organom konzorcija CEGOR, za kar ponudnik predloži svoj predlog faznosti postopka
– terminski plan z opisom aktivnosti.
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Gradivo za predstavitev javnosti, kot tudi potek o obravnavah pripravlja in vodi
skupno z izvajalcem projekta “Stiki z javnostjo” izdelovalec tega dokumenta.
Programske zasnove morajo vsebovati
naslednje elemente:
1. Opis obstoječega stanja;
2. Vzroke za načrtovanje CEGOR;
3. Opis projekta centra za ravnanje z odpadki:
– zbiranje odpadkov,
– obdelava in odlaganje odpadkov;
4. Končni cilji projekta;
5. Osnovni metodološki pristop k izvedbi projekta;
6. Opis ostalih projektov in osnove za
projekte, ki so vezani na projekt CEGOR in
sicer: ločeno zbiranje odpadkov, ureditev
odlagališča gradbenih odpadkov, itd.;
7. Pravni dokumenti, ki morajo biti upoštevani pri izdelavi projekta in odloki, ki jih
je potrebno še izdelati;
8. Meje območja projekta CEGOR:
– območje zbiranja odpadkov – zbirno
območje
– kriteriji za vrednotenje prostora,
– območje za obdelavo in odlaganje odpadkov, ki mora biti raziskano iz vseh vidikov in sicer:
– fizično okolje
– geološka sestava tal,
– topografija terena,
– sestava in kakovost prsti s poudarkom na različne možnosti izrabe,
– hidrogeološke razmere,
– hidrologija talnih in površinskih voda in viri onesnaževanja,
– kakovost površinskih in talnih voda,
– podnebje in mikroklimatski pogoji,
– kakovost zraka in viri onesnaževanja,
– obremenitve s hrupom
– in drugo;
– biološko okolje
– favna in flora s poudarkom na
ogrožene in redke vrste,
– občutljivi ekosistemi,
– varovana območja,
– značilna nezavarovana območja in
ekosistemi,
– prenašalci bolezni
– in drugo;
– kulturno socialno okolje
– podatki o poseljenosti območja in o
prebivalstvu,
– opremljenost s komunalno infrastrukturo,
– podatki o gospodarski rabi prostora in
o lastništvu zemljišč,
– kulturno zgodovinski spomeniki
– in drugo.
9. Negativni vplivi na okolje in možnosti njihovega zmanjševanja
– neposredni negativni vplivi na okolje
v fazi zbiranja odpadkov;
– neposredni negativni vplivi na okolje
v fazi obdelave in odlaganja odpadkov;
– posredni negativni vplivi na okolje;
– ukrepi za preprečitev ali ublažitev negativnih vplivov na okolje;
10. Nadzor vplivov na okolje – monitoring.
11. Povzetek in analiza veljavnih prostorskih dokumentov, ki so sprejeti za širše
območje predvidene lokacije in predlog novelacije oziroma spremembe.

12. Terminski plan izvedbe projekta.
13. Predinvesticijsko študijo z elementi
investicijskega programa, ki vključuje tudi
rente, odškodnine in povračila.
Pri izdelavi študije je potrebno upoštevati vse podatke o količini, vrsti in sestavi
odpadkov, ki bodo zbrani in obdelani v projektu idejne zasnove objektov v sklopu CEGOR.
Kriteriji naj bodo dvostopenjski in podani v funkcijskih odvisnostih, strokovno
utemeljeni in opisani za “laično razumevanje”.
I. stopnja
– izločilni kriteriji
– prepustnost podlage v hidrogeološkem smislu,
– ureditvena območja naselij (v skladu
s prostorskimi akti),
– varstveni pasovi vodnih virov (v
skladu s prostorskimi akti),
– varovani gozdovi in gozdovi s posebnim pomenom (v skladu s prostorskimi
akti), območja agrooperacij,
– zavarovana območja naravne in kulturne dediščine (v skladu s prostorskimi akti),
– turistična, rekreacijska območja (v
skladu s prostorskimi akti);
– tehnično izvedbeni kriteriji
– zahtevana velikost za racionalno dobo obratovanja,
– primeren relief;
II. stopnja
– ocenjevalni kriteriji
a) prostorski okoljevarstveni kriteriji:
– prostorska kapaciteta, možnost širitve,
– vplivi na izrabo tal, relief,
– vpliv na površinske vode,
– vpliv na talne vode,
– vpliv na živi svet,
– nosilnost tal,
– stabilnost temeljnih tal,
– geološka sestava površinskega sloja,
– vodoprepustnost hribinske osnove;
b) sociološki kriteriji:
– stanovanjski in proizvodni objekti na
lokaciji,
– vpliv na eksistenco lastnika oziroma
lastnikov zemljišč na lokaciji,
– stanovanjski in proizvodni objekti v
vplivnem pasu 500 m okoli lokacije,
– vpliv na okolico zaradi transporta do
lokacije,
– lastništvo, možnost pridobitve zemljišča,
– vizuelna izpostavljenost;
c) ekonomski kriteriji:
– specifični investicijski stroški (zemljišče, rušitve, infrastruktura),
– specifični obratovalni stroški glede na
lokacijo (stroški transportov);
Rente, odškodnine, povračila
V gradivu naj bodo opredeljene osnove
za odmero rent, odškodnin, povračil, deponijskega prostora v odvisnosti od količine
odloženih odpadkov in njihove cene;
Protokol obravnav gradiv
Izdelati je potrebno protokol obravnav
gradiv, priprave sklepov in potrjevanje posameznih faz projekta na ustreznih organih.
Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija

Št. 3/96
Ob-58
Slovenska znanstvena fundacija objavlja
v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju štipendij Slovenske znanstvene fundacije in
Pravilnikom o dodeljevnaju štipendij in drugih oblik denarnih pomoči Ministrstva za
znanost in tehnologijo (Ur. l. RS, št. 73/94)
javni razpis
za dodelitev štipendij za znanstveno
in strokovno izpopolnjevanje v tujini
Na razpis se lahko prijavijo državljani
Republike Slovenije ali Slovenci brez slovenskega državljanstva, ki izpolnjujejo navedene pogoje in soglašajo z merili za oblikovanje prednostne liste kandidatov.
Izpopolnjevanje naj bi praviloma potekalo od oktobra 1996 dalje v skladu z dogovorom med štipendistom in organizatorjem
izpopolnjevanja.
1. Štipendije za podoktorsko znanstveno
izpopolnjevanje v tujini
Kandidati lahko konkurirajo, če imajo
doktorat znanosti in praviloma niso starejši
od 35 let. Od zagovora doktorske disertacije
praviloma ne sme preteči več kot tri leta.
Kandidati morajo predložiti program podoktorskega znanstvenega izpopolnjevanja, potrjen s strani tujega mentorja in ustreznega
predstojnika tuje znanstvene ustanove, kjer
bo potekalo izpopolnjevanje. Svoje mnenje
o programu izpopolnjevanja poda tudi nacionalni koordinator ustreznega področja.
Dokument mora vsebovati tudi podatek o
trajanju izpopolnjevanja. Izpopolnjevanje
lahko traja do 12 mesecev.
Če so kandidati zaposleni, predložijo
mnenje delodajalca k programu izpopolnjevanja. Prav tako predložijo izjavo delodajalca o zagotovitvi denarnih sredstev za del
štipendije. Pri izpopolnjevanju, ki bo trajalo
do štiri mesece, mora delodajalec zagotoviti
30% celotne štipendije, pri izpopolnjevanju
nad štirimi meseci pa 20% sredstev celotne
štipendije.
Če kandidati niso zaposleni, si morajo
zagotoviti dodatna sredstva domačega oziroma tujega štipenditorja in sicer 30% celotne štipendije za izpopolnjevanje, ki bo
trajalo do štirih mesecev oziroma 20% celotne štipendije za izpopolnjevanje, ki bo
trajalo več kakor štiri mesece.
Kandidati morajo predložiti tudi izjavo,
s katero se zavezujejo, da se bodo po končanem podoktorskem izpopolnjevanju v tujini
vrnili v Republiko Slovenijo.
Kandidati podajo tudi biografijo z bibliografijo. Bibliografija mora vsebovati
znanstvena dela, objavljena v zadnjih treh
letih v mednarodnih revijah. Znanstvena dela (članke) lahko nadomestijo patenti, podeljeni v razvitih državah sveta.
Za podoktorsko znanstveno izpopolnjevanje v tujini, za katerega bo kandidat prejemal tujo štipendijo, se lahko dodelijo denarna sredstva za potne stroške ali dopolnilno štipendijo v primerih, ko nastopi tuji štipenditor z nižjo mesečno štipendijo, kot jo
določi Znanstveni svet SZF.
2. Štipendije za znanstveno izpopolnjevanje v tujini
Kandidati lahko konkurirajo, če so vpisani na podiplomski študij in imajo program
izpopolnjevanja z mnenjem delodajalca, če
pridobijo mnenje o programu izpopolnjeva-
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nja s strani ustreznega nacionalnega koordinatorja, priporočilo univerzitetnega učitelja
ustrezne stroke in izjavo delodajalca o zagotovitvi denarnih sredstev za del štipendije, in sicer za izpopolnjevanje do štirih mesecev 30% celotne štipendije, pri izpopolnjevanju nad štirimi meseci pa 20% sredstev celotne štipendije. Pogoj je tudi, da v
zadnjih dveh letih niso dobili za isti namen
štipendije za več kot tri mesece.
Polna štipendija za znanstveno izpopolnjevanje v tujini se lahko dodeli za obdobje,
ki ne traja manj kot štirinajst dni in ne več
kot šest mesecev.
Za znanstveno izpopolnjevanje v tujini,
za katerega bo kandidat prejemal tujo štipendijo, se lahko dodelijo sredstva za potne
stroške ali dopolnilno štipendijo v primerih,
ko nastopi tuji štipendist z nižjo štipendijo,
kot jo določa Znanstveni svet SZF.
Kandidati predložijo tudi izjavo, s katero se zavezujejo, da se bodo po končanem
znanstvenem izpopolnjevanju vrnili v Republiko Slovenijo.
3. Štipendije za strokovno izpopolnjevanje v tujini
Kandidati lahko kandidirajo, če imajo visokošolsko diplomo in praviloma niso starejši od 40 let. Kandidati morajo predložiti program strokovnega izpopolnjevanja, potrjen s
strani tujega mentorja in ustreznega predstojnika tuje znanstvene ustanove, kjer bo
potekalo izpopolnjevanje. Dokument mora
vsebovati tudi podatek o trajanju izpopolnjevanja. Izpopolnjevanje ne sme trajati manj
kot štirinajst dni in ne več kot šest mesecev.
Kandidati predložijo mnenje delodajalca
k programu izpopolnjevanja. Prav tako predložijo izjavo delodajalca o zagotovitvi denarnih sredstev za del štipendije. Za izpopolnjevanje, ki bo trajalo do štiri mesece,
mora delodajalec zagotoviti 50% celotne štipendije, za izpopolnjevanje, ki bo trajalo
nad štiri mesece pa 30% sredstev celotne
štipendije.
Kandidati podajo biografijo z bibliografijo.
Ne glede na vrsto štipendije morajo kandidati predložiti prijavo, ki vsebuje:
– izpolnjen prijavni obrazec;
– program izpopolnjevanja, podpisan s
strani mentorja in predstojnika tuje
znanstvene ustanove;
– mnenje nacionalnega koordinatorja,
univerzitetnega učitelja ustrezne usmeritve
ter delodajalca glede programa izpopolnjevanja;
– izjavo delodajalca oziroma soštipenditorja o denarni podpori in njeni višini glede
na celotna potrebna denarna sredstva;
– biografijo in bibliografijo;
– potrdilo o državljanstvu;
– potrdilo o delovni dobi.
Ad hoc komisije, ki jih bo imenoval
Znanstveni svet SZF, bodo pri oceni prijav
smiselno upoštevale naslednja merila:
– bibliografijo in citiranost;
– tehtnost priporočil oziroma mnenj;
– izbiro področja izpopolnjevanja, ki je
prednostno glede na razvoj znanstvenih področij in disciplin in potrebe po oživljanju
ter pomlajevanju raziskovalcev v tem delu
znanstvene skupnosti;
– uresničljivost zastavljenih ciljev izpopolnjevanja in vpliv na nadaljnji poklicni

razvoj in možnosti uveljavljanja v znanstveni skupnosti;
– priložnost vzpostavitve trajnih informacijsko - komunikacijskih povezav s tujimi raziskovalci in raziskovalnimi skupinami.
Prijave sprejema Slovenska znanstvena
fundacija, Ljubljana, Štefanova 15, na predpisanih obrazcih s celotno dokumentacijo.
Obrazci za prijavo z navodili so na razpolago na sedežu SZF.
Dodatne informacije dobite osebno
ali po telefonu 061/126-35-90 pri Almiri
Bremec vsak delovni dan med 10. in 12.
uro.
Prijave bodo obravnavane enkrat na dva
meseca. Prijave, ki ne bodo v skladu z zahtevanimi pogoji in navodili, bodo izločene
iz nadalnjega procesa.
Razpis traja do 25. 5. 1996 oziroma do
preklica.
Znanstveni svet
Slovenske znanstvene fundacije

Ob-62
Občina Jesenice na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca gradbeno-obrtniških
del za rekonstrukcijo upravne zgradbe
JEKO – IN na Jesenicah, Titova 51
1. Investitor: Občina Jesenice, Titova 78,
Jesenice.
2. Predmet razpisa je izvedba gradbeno-obrtniških del za rekonstrukcijo upravne
zgradbe JEKO – IN na Jesenicah, Titova 51.
3. Razpisna dokumentacija je na razpolago v prostorih Občine Jesenice – Komunalna direkcija, soba št. 33, vsak delovni
dan od 8. do 12. ure.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
064/82-661 pri Tomažu Vidmarju.
4. Orientacijska
vrednost
del
je
20,000.000 SIT.
5. Predviden rok pričetka del je v mesecu marcu 1996.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– BON-1, BON-2 oziroma BON-3,
– zahtevane reference,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov,
– seznam opremljenosti,
– izjavo, da ima ponudnik za razpisana
dela proste kapacitete,
– popis materialov in dela s ceno na enoto (razpisna dokumentacija na originalnih
obrazcih),
– rok izvedbe del.
Vsa zahtevana dokumentacija mora biti
oštevilčena po zgoraj navedenem vrstnem
redu.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– strokovna usposobljenost kadrov,
– reference pri izvajanju takih ali podobnih del,
– cene za razpisana dela,
– rok izvedbe del,
– izpolnjevanje pogojev, določenih z razpisom.
7. Ponudbe v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije pošljite v roku 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Občina Jesenice, Komunalna direkcija, Titova
78, Jesenice. Ta rok začne teči z dnem objave v Uradnem listu RS. Kot pravočasno prispele se bodo štele tiste ponudbe, ki bodo
prispele do naročnika do 12. 2. 1996 do 10.
ure.
Ponudbe je potrebno poslati v zaprti kuverti s pripisom: “Ne odpiraj – ponudba za
izvedbo gradbeno-obrtniških del za rekonstrukcijo upravne zgradbe JEKO – IN na
Jesenicah”.
8. Odpiranje ponudb bo v prostorih Občine Jesenice, Titova 78, o čemer bodo ponudniki pisno obveščeni.
9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh od dneva
odpiranja ponudb.
Občina Jesenice

Ob-64
Slovenski odškodninski sklad, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, objavlja na podlagi
prvega odstavka 48. člena statuta Slovenskega odškodninskega sklada
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
vodenje analitičnih evidenc (saldakontov)
terjatev Slovenskega odškodninskega sklada in plačil zavezancev na podlagi 10. člena
zakona o Slovenskem odškodninskem skladu (Ur. l. RS, št. 7/93 in 48/94) in 123. člena
stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91
in 21/94) ter izterjava neplačanih obveznosti zavezancev.
2. Ponudbe, ki morajo vsebovati idejno
rešitev vodenja analitičnih evidenc terjatev
in plačil ter povezave z ustrezno podatkovno bazo Slovenskega odškodninskega sklada, morajo biti opremljene v skladu z 12.
členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94).
3. Ponudniki naj pošljejo pisne ponudbe
v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba!” na naslov: Slovenski odškodninski
sklad, Mala ulica 5, Ljubljana.
Ponudbe morajo prispeti na ta naslov najkasneje do 22. 1. 1996, do 15. ure.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ustreznost idejne rešitve vodenja analitičnih evidenc terjatev in plačil iz 1. točke;
– cena in plačilni pogoji;
– možnost opravljanja storitev iz 1. točke že v februarju 1996;
– reference ponudnika.
5. Ponudniki lahko dobijo vsa morebitna
dodatna pojasnila po tel. 131-02-37.
6. Odpiranje ponudb bo 23. 1. 1996 ob
10. uri, v prostorih Slovenskega odškodninskega sklada, Mala ulica 5, Ljubljana.
Prisotni so lahko le pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
7. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v petnajstih dneh po odpiranju ponudb.
Slovenski odškodninski sklad
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Št. 1/96-2
Ob-63
Na podlagi 53. in 55. člena zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84), pravilnika o načinu in postopku oddaje graditve
objektov in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče, objavlja

1. redno skupščino družbe,
ki bo v ponedeljek, dne 29. 1. 1996 ob
10. uri v konferenčni dvorani Hotela Celeia
Celje, Mariborska cesta 3.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine, ugotovitev sklepčnosti:
– izvolitev predsednika skupščine,
– izvolitev verifikacijske komisije,
– izvolitev komisije za izvedbo glasovanja,
– imenovanje zapisnikarja,
– imenovanje notarja.
2. Poročilo o lastninskem preoblikovanju Trgovskega podjetja Potrošnik Celje.
3. Sprejem letnega poročila za leto 1993
in 1994.
4. Sklepanje o delitvi čistega dobička.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta –
predstavnikov delničarjev in imenovanje
vseh članov nadzornega sveta.
6. Sklepanje o višini nagrad članov nadzornega sveta.
7. Imenovanje revizorja.
8. Pobude in vprašanja delničarjev.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata k posameznim točkam dnevnega
reda naslednje predloge sklepov:
Sklep k točki 1
Skupščina imenuje predsednika skupščine, verifikacijsko komisijo, komisijo za
izvedbo glasovanja, zapisnikarja in notarja.
Sklep k točki 2
Sprejme se poročilo o lastninskem preoblikovanju podjetja.
Sklep k točki 3
Sprejme se letno poročilo za leto 1993 in
1994.
Sklep k točki 4
Sprejme se sklep, da se čisti dobiček za
leto 1993 in 1994 razdeli po predlogu začasne uprave.
Sklep k točki 5
7.1 Izvolijo se člani nadzornega svetapredstavniki delničarjev,
7.2. Imenujejo se člani nadzornega sveta.
Sklep k točki 6
Sprejme se predlog o določitvi višine nagrad in povračil stroškov članom nadzornega sveta.
Sklep k točki 7
Imenuje se Plus Revizija, d.o.o., Bežigrad 1, Ljubljana, za revizorja družbe.
Gradivo s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem na sedežu trgovske družbe, d.d., Potrošnik Celje, Kocenova 2a, Celje v tajništvu družbe.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v 7. dneh po objavi
tega sklica na sedežu družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
navadnih delnic oznake A, B, G in F osebno
ali po svojih pooblaščenih oziroma zakonitih zastopnikih.
Vsaka delnica daje delničarju 1 glas.
Člani uprave in začasnega nadzornega
sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če
niso delničarji.
Delničarji, ki se bodo udeležili skupščine, morajo 3 dni pred skupščino svojo udeležbo prijaviti na sedežu družbe v tajništvu.
Navodilo za glasovanje

Po vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov.
Način glasovanja
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice,
ki jo prejme delničar ob vstopu na skupščino.
Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati ime in priimek ter
naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj
in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek in naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je
29. 1. 1996 ob 11. uri v istem prostoru.
Opozorilo
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja. V tem času se bodo delile
glasovnice.
Trgovska družba, d.d.,
Potrošnik, Celje
Začasna uprava

javni razpis
za izbiro izvajalca za dograditev
telovadnice k Osnovni šoli Zreče
1. Naročnik: Občina Zreče, Cesta na
Roglo 13b, Zreče.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
dograditev telovadnice k Osnovni šoli Zreče.
Orientacijska vrednost je 190,000.000
SIT.
3. Lokacija objekta: Osnovna šola Zreče.
4. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo po predhodnem dogovoru v
roku 7 dni od razpisa na sedežu Občine
Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče, vsak delovni dan na tel. 063/762-971 pri Štefanu
Posiloviču.
Na istem naslovu bo v tem času na vpogled tudi projektna dokumentacija.
Za dvig dokumentacije je potrebno plačilo nepovratnih sredstev v višini 40.000
SIT na ŽR št. 50720-630-10173.
Eventualna kopiranja tehnične dokumentacije se zaračunajo po dejanskih stroških.
5. Roki: predviden rok za začetek gradnje je april 1996 in dokončanje v letu 1996.
6. Investitor si pridržuje pravico določati eventualno manjši obseg del od razpisnega glede na razpoložljiva sredstva ali odstopiti oddaje del po tem razpisu od pogodbe,
ne glede na razloge. V obeh primerih ponudnik nima pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so razvidna iz razpisne dokumentacije, kakor tudi ostali pogoji razpisa.
8. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v
zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj! Ponudba za dograditev telovadnice k Osnovni
šoli Zreče”, na naslov: Občina Zreče, Cesta
na Roglo 13b, Zreče.
9. Rok za oddajo ponudb je 5. 2. 1996 do
12. ure.
10. Odpiranje ponudb bo 5. 2. 1996 ob
12.30, v sejni sobi Občine Zreče. Ponudniki, ki bodo sodelovali pri odpiranju ponudb,
morajo pred odpiranjem predložiti pisno
pooblastilo.
11. O izboru bodo ponudniki pisno seznanjeni najkasneje v roku 30 dni po odpiranju ponudb.
Občina Zreče

Sklici skupščin
Št. 1989/01
Ob-10
Na podlagi 49. člena statuta trgovske
družbe, d.d., Potrošnik Celje, Kocenova 2a,
sklicujem

Ob-23
Na podlagi 9. člena statuta direktor gospodarske družbe Bona Fide finančno-ekonomske storitve in trgovina, d.d., Koper,
Cesta Zore Perello-Godina 2, Koper, ponovno sklicujem
3. sejo skupščine
družbe Bona Fide finančno-ekonomske
storitve in trgovina, d.d., Koper (v
nadaljevanju: družba),
ki bo v torek, 6. 2. 1996, ob 13. uri, na
sedežu družbe v Kopru, Cesta Zore PerelloGodina 2.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev Skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles Skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni organi Skupščine; za predsednika Skupščine se
izvoli Sancin, za preštevalca glasov pa Bizovičar in Debevec.
3. Poročilo in obravnava poročila Nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo Nadzornega sveta.
4. Odpoklic člana nadzornega sveta Flega zaradi odreka članstva.
Predlog sklepa: odpokliče se član nadzornega sveta Flego zaradi odreka članstvu.
5. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega sveta se imenuje Čadež.
6. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se
imenuje revizijska družba Constantia, d.o.o.,
Ljubljana.
7. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1994.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprejme letno poročilo za leto 1994 v predloženem besedilu.
8. Obravnava in odločanja o uporabi čistega dobička za leto 1994.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
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me uporaba dobička za leto 1994 v predloženem besedilu.
9. Obravnava in odločanje o povečanju
osnovnega kapitala družbe z novimi vložki.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe z novimi
vložki v predloženem besedilu.
10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za Skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na voljo v tajništvu Uprave družbe v Kopru,
C. Zore Perello-Godina 2, vsak delovnik od
9. do 12. ure, v času 15 dni od dneva objave
dnevnega reda do vključno na dan zasedanja Skupščine.
Bona Fide, d.d., Koper
direktor

lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja in njegovim potrdilom o
lastništvu delnic.
Pooblastilo za zastopanje je potrebno deponirati na sedežu družbe vsaj tri dni pred
zasedanjem skupščine.
Pozivamo delničarje ali njihove pooblaščence, da najavijo svojo udeležbo na
skupščini najkasneje tri dni pred zasedanjem v pisni obliki.
Pozivamo udeležence, da se prijavijo v
splošnem sektorju družbe uro pred začetkom zasedanja skupščine, da se bodo podpisali na seznam udeležencev in da prevzamejo glasovalne lističe in druga gradiva.
Vsa gradiva za skupščino so delničarjem
na vpogled na sedežu družbe v splošnem
sektorju pri Mileni Žerjav.
Vabljene prosimo, da v 7 dneh od prejema tega vabila pisno sporočijo svoje pripombe ter spreminjevalne oziroma dopolnitvene
predloge začasni upravi in s tem omogočijo,
da bo uprava o njih sprejela svoja stališča in
jih pripravila do zasedanja skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, nato pa se
skupščina ponovno sestane. V drugem sklicu je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Vse informacije glede skupščine dobite
pri Mileni Žerjav, telefon 16-81-166 int.
219, vsak delovnik od 7. do 15. ure.
Mladinska knjiga Tiskarna d.d.,
Ljubljana
Začasna uprava

nic, izvršuje pa jo zakoniti zastopnik ali
pooblaščenec, ob izpolnitvi pogojev iz točke A in na podlagi vpisa v seznam udeležencev skupščine družbe.
Dnevni red s predlogi sklepov
1. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog uprave in NS: ugotovi se sklepčnost skupščine družbe.
2. Sprejem predlaganega dnevnega reda.
Predlog uprave in NS: v nadaljevanju
seje skupščine se sprejme predlagani dnevni red.
3. Odpoklic člana NS družbe Zlatka Mateša in izvolitev novega člana NS družbe
Elan, d.d., Begunje.
Predlog uprave in NS: s funkcije člana
NS se odpokliče Zlatko Mateša. Za novega
člana NS družbe Elan, d.d., Begunje se izvoli Ivan Gerovac, Brune Bušića 5, Zagreb,
Hrvaška.
Sklepčnost in ponovno zasedanje
Skupščina družbe veljavno odloča, če so
navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki
predstavlja vsaj 15% zastopanega osnovnega kapitala družbe.
V primeru, da se ob prvem sklicu ne
doseže sklepčnosti, bo ponovno zasedanje
skupščine družbe dne 1. 3. 1996 ob 14. uri
na istem kraju in pod enakimi pogoji. Na
ponovnem zasedanju bo skupščina družbe
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
ELAN, d.d.,
Uprava

Ob-40
Začasna uprava družbe Mladinska knjiga, Tiskarna d.d., Ljubljana, Dunajska 123
vabi delničarje na
1. sejo skupščine
družbe MK Tiskarna, d.d.
Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 28.
12. 1995 vpisalo delniško družbo v sodni
register. Začasna uprava ugotavlja, da so s
tem izpolnjeni pogoji za sklic skupščine.
Začasna uprava sklicuje skupščino družbe MK Tiskarna d.d., dne 14. 2. 1996 ob 14.
uri v prostoru uprave na sedežu družbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni organi skupščine, in sicer za predsednika Borut
Perhavc, za preštevalko glasov Milena Žerjav in zapisnikarja.
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
4. Obravnava in sprejem poslovnika
skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik
skupščine v predloženem besedilu.
5. Obravnava in sprejem poročila začasne uprave o poteku lastninske preobrazbe
podjetja.
Predlog sklepa: potrdi se poročilo začasne uprave o lastninski preobrazbi podjetja.
6. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe MK
Tiskarna, d.d., se imenuje MT & D, d.o.o.,
revizijska družba, Ljubljana.
7. Obravnava predloga in sprejem sklepa o dokapitalizaciji družbe.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o razpisu dokapitalizacije družbe in zbiranju ponudb, imenuje komisijo za ocenitev ponudb
in sprejme pravila delovanja komisije.
8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvoli se člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev po
predlogu začasnega nadzornega sveta.
9. Določitev nagrad za člane nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: nagrada članom nadzornega sveta se določi ob sprejemanju letnega
poročila o poslovanju družbe.
10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o

Ob-33
Uprava družbe ELAN, podjetje za ustanavljanje, financiranje in upravljanje z drugimi podjetji, d.d., Begunje 1, Begunje na
Gorenjskem, sklicuje

Razne objave

6. skupščino družbe
ki bo dne 23. 2. 1996 v sejni sobi družbe
Elan, d.d., Begunje, Begunje 1, Begunje na
Gorenjskem, s pričetkom ob 14. uri.
Pogoji za udeležbo in glasovalno pravico na skupščini družbe.
A) Skupščine družbe se lahko udeležijo
delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenci, ki svojo udeležbo na
skupščini družbe prijavijo tako, da družba
popolno prijavo prejme najkasneje tri dni
pred dnem seje skupščine, to je 20. 2. 1996.
Pisne prijave sprejema Branko Devič, dipl.
jur. na sedežu družbe. Gradivo za skupščino
bo dostopno na sedežu družbe.
Prijava je popolna, če so ji priložena:
– za zakonitega zastopnika delničarja in
pooblaščenca delničarja, katerega pooblastitev je vpisana v sodnem registru: veljavni
overjeni izpisek iz sodnega registra,
– za pooblaščenca delničarja, katerega
pooblastitev ni vpisana v sodnem registru:
pisno pooblastilo zakonitega zastopnika delničarja, potrjeno s strani notarja, ki mu je
priložen veljavni overjeni izpisek iz sodnega registra, iz katerega je razviden zakoniti
zastopnik delničarja,
– pooblastilo zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca delničarja mora biti neomejeno in brezpogojno.
B) Glasovalna pravica za posameznega
delničarja se uresničuje glede na število del-

Št. 906/96
Ob-41
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim statutom objavlja ponudbo za prodajo delnic
podjetja Radeče Papir, p.o., Njivice 7, Radeče. Podjetje ponuja v
prodajo:
24.486 navadnih delnic na ime Banke
Celje, d.d., in
2.575 prednostnih delnic na ime Banke
Celje, d.d.
po enotni začetni ceni 9.500 SIT za eno
delnico. Delnice se prodajajo v paketu, plačilo mora biti izvršeno enkrat v celotni vrednosti ponujenega paketa in to pred vpisom v
delniško knjigo.
Prednostno pravico imajo v skladu z določili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim sporočilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.
Delničarji lahko svojo predkupno pravico uveljavijo 30 dni po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, po tem roku bodo
delnice pod enakimi pogoji ponujene ostalim kupcem.
Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva.
S to ponudbo preneha veljati ponudba
objavljena v Uradnem listu RS, št. 27 z dne
19. 5. 1995.
Banka Celje, d.d.
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Št. 63/95
Ob-22
Likvidacijski upravitelj družbe SOP,
Specializirano podjetje za industrijsko opremo, d.o.o., Ljubljana, Beethovnova 14, – v
likvidaciji, Andrej Toš iz Ljubljane v skladu
s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani,
opr. št. srg 95/04954 z dne 14. 11. 1995 in v
skladu z določilom 381. člena ZGD objavlja
naslednji

Ravne na Koroškem. V primeru, da vašega
obvestila ne bomo sprejeli, bomo smatrali,
da sklepi o pripojitvi niso bili izpodbijani.
Železarna Ravne –
Poslovni servis, d.o.o.

Št. 906/95
Ob-42
Banka Celje, d.d., Celje, Vodnikova 2,
Celje je decembra 1995 izdala nova potrdila
o izdanih delnicah za vse delničarje, ki so
vpisani v delniški knjigi Banke Celje, d.d.,
zato preklicujemo veljavnost vseh potrdil,
ki so bila izdana do 1. 12. 1995.
Banka Celje, d.d.

poziv upnikom
1. Z dnem 14. 11. 1995 je začet postopek
redne likvidacije družbe SOP, Specializirano podjetje za industrijsko opremo, d.o.o.,
Ljubljana, Beethovnova 14, v likvidaciji.
2. Kot likvidacijski upravitelj je imenovan Andrej Toš iz Ljubljane, Beethovnova
14.
3. Likvidacijski upravitelj upnike poziva, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju na naslov SOP, d.o.o., – v
likvidaciji, Ljubljana, Beethovnova 14 v roku 40 dni od dneva, ko je bil ta poziv objavljen v Uradnem listu RS. Prijave je potrebno
vložiti v enem izvodu. Prijavam morajo biti
priložene vse listine, ki dokazujejo višino in
obstoj terjatve.
4. Dolžniki se pozivajo, da nemudoma
poravnajo vse svoje obveznosti, ki jih imajo
do SOP, d.o.o., Ljubljana.
Likvidacijski upravitelj
Ob-18
Na podlagi 12.2.4. točke Družbene pogodbe družbe Intara S & P, d.o.o., sem dne
21. 12. 1995 sprejel naslednji
sklep
1. Glede na to, da se je čista vrednost
sredstev vzajemnega sklada Taurus dne 29.
3. 1995 zmanjšala pod 50,000.000 SIT in v
nadaljnjih treh mesecih ni dosegla te vrednosti, se prične likvidacijski postopek vzajemnega sklada Taurus.
2. Sklep o začetku likvidacije bo objavljen v Uradnem listu RS, vsi imetniki investicijskih kuponov pa bodo o tem obveščeni
pisno.
3. Ta sklep začne veljati z dnem izdaje.
Intara S & P, d.o.o., Ljubljana
direktor
Ob-19
Organa upravljanja družb Železarne Ravne – Poslovni servis, d.o.o., Slovenske železarne – Metal Ravne, d.o.o., sta dne 22.
decembra 1995 sprejela
sklep
o pripojitvi družbe ŽR-Poslovni servis,
d.o.o., k družbi SŽ-Metal Ravne, d.o.o.
Združitev je posledica poslovne odločitve, da se bodo pogoji za poslovanje v združeni obliki izboljšali. Vsi upniki ŽR-Poslovni servis, d.o.o., bodo z dnem vpisa v sodni
register postali upniki SŽ-Metala Ravne.
Prosimo vas, da se v roku 8 dni izjasnite
o nameravani združitvi oziroma natančneje
pripojitvi ŽR-Poslovni servis, d.o.o., k
SŽ-Metal Ravne, d.o.o., in da svoje mnenje
pisno pošljete na naslov Slovenske železarne-Metal Ravne, d.o.o., Koroška cesta 14,

Ob-20
Organa upravljanja družb Zaščita Ravne, d.d., in Slovenske železarne – Metal Ravne, d.o.o., sta dne 22. decembra 1995 sprejela
sklep
o pripojitvi družbe ŽR-Poslovni servis,
d.o.o., k družbi SŽ-Metal Ravne, d.o.o.
Združitev je posledica poslovne odločitve, da se bodo pogoji za poslovanje v združeni obliki izboljšali. Vsi upniki družbe Zaščita Ravne, d.o.o., bodo z dnem vpisa v
sodni register postali upniki SŽ-Metala Ravne.
Prosimo vas, da se v roku 8 dni izjasnite
o nameravani združitvi oziroma natančneje
pripojitvi Zaščite Ravne, d.d., k SŽ-Metal
Ravne, d.o.o., in da svoje mnenje pisno pošljete na naslov Slovenske železarne-Metal
Ravne, d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na
Koroškem. V primeru, da vašega obvestila
ne bomo sprejeli, bomo smatrali, da sklepi o
pripojitvi niso bili izpodbijani.
Zaščita Ravne, d.d.
Ob-17
Flajnik Branko, Flajnik Franc in Kobe
Franc, ustanovitelji ponovno vzpostavljene
agrarne skupnosti Vukovci pozivamo vse
nekdanje člane ali njihove dediče oziroma
njihove pravne naslednike, na katere je bila
premoženjska pravica vaške skupnosti Vukovci prenešena, če so državljani Republike
Slovenije ali domače pravne osebe, da se
priglasijo kot člani agrarne skupnosti Vukovci na naslov: Flajnik Franc, Vukovci 2,
p. Vinica, v roku 30 dni po objavi tega javnega poziva.
Agrarna skupnosti Vukovci
Ob-16
Zaradi nevrnitve več štampiljk hčerinskega podjetja Alples Žaga, d.o.o., Češnjica
48c, Železniki, Slovenija, preklicuje vse
štampiljke tega podjetja.
Štampiljka je pravokotne oblike, dimenzije 49×11 mm, z zgornjo debelejšo in tanjšo črto, prav tako spodaj z debelejšo in tanjšo črto, ki omejuje štampiljko zgoraj in spodaj.
V zgornjem delu levo je znak Alplesa, ki
simbolizira smrečje ali žagno ozobljenje.
Poleg znaka desno je napis Alples, pod njim
pa žaga, d.o.o. Velikost znaka je 11×9,5
mm, napis Alples in žaga pa je v malih
tiskanih črkah višine 2 mm. Pod tem je z
malimi tiskanimi črkami napis Češnjica 48c,
Železniki. Višina malih črk je 1 mm, velikih
pa 2 mm. V zgornjem desnem kotu je številka štampiljke višine 1,5 mm.
S tanko črto je razdeljena od napisa Slovenija, ki je pod napisom Alples Žaga. Višina malih črk je 1,5 mm, velikih pa 2 mm.
Preklicujemo vse štampiljke od zap. št. 1
do 21.
Alples, d.o.o.

Ob-43
Inter Marketing Ljubljana, d.o.o., preklicuje naročnilnice od Inter Marketing Ljubljana, d.o.o., in sicer naročnilnice št. 130,
131 in 132.
Št. 1276
Ob-44
Novi graniti Kamnik, d.o.o., preklicujejo
delovno dovoljenje št. 0424432337 z dne
28. 7. 1995 za Ramadani Hisa.
Novi graniti Kamnik, d.o.o.
Avtousluga d. o. o., Dolenjska c. 361,
Škofljica, preklicuje zavarovalni polici št.
AO 305592 in AO 305600 in zeleni karti
0237737 in 0237738 Zavarovalnice Adriatic. g-1006
Industrijaimport Ljubljana, Dunajska 8,
Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico št.
AO št. 301672, zelene karte št. 237913,
238690, 289065, izdala Zavarovalna družba
Adriatic v Ljubljani. s-1115
Mazovec Gojko, Novo Polje cesta XI 20,
Ljubljana, preklicuje štampiljko z napisom
ART-LESd. o. o. LJUBLJANA, NOVO
POLJE C. XI/20 c. s-1393
Sedlar Stanko, Titova 63, Jesenice, preklicuje priglasitveni list, št. 14-0508/94.
g-1019
Škufca Vanda, Primorska 21, Ljubljana,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
28-2136/95. s-1264
Vidic Matjaž, Hudourniška pot 16, Ljubljana, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 038/1595-95. s-1125
Vovk Tomaž s. p., Obrtniška ul. 4, Trebnje, preklicuje priglasitveni list z opravilno
št. 057-029/94, izdalo MF RUJP izpostava
Trebnje. s-1108

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine
Artač Aleš, Žabnica 64, Notranje Gorice, potni list št. BA 155983. s-1051
Artač Antonija, Žabnica 64, Notranje Gorice, potni list št. BA 478219. s-1050
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Artač Marija, 9. korpus 7, Izola, maloobmejno prepustnico, št. 1792. p-1087

Gorišek Andreja, Ul. heroja Bračiča 28,
Celje, potni list št. BA 205264. p-1063

Kristovič Franc, Dornava 140, Dornava,
potni list št. AA 854283. p-1092

Bartolič Nives, Kidričeva 12, Koper, petletno listino, št. 6052-36012. p-1107

Gorišek Ivana, Ul. heroja Bračiča 28,
Celje, potni list št. BA 205265. p-1064

Krstič Olivera, Vrečkova ulica 7, Kranj,
potni list št. AA 114989. p-1056

Bosnič Ekrem, Rožičeva ul. 9, Ljubljana, potni list št. BA 43849. s-1242

Gregorin Irena, Jakopičeva 29, Kamnik,
potni list št. AA 165905. s-1325

Kurnik Jožef, Skoke, Ravna ulica 1, Miklavž, potni list št. AA 6891. p-1083

Bočev Denis, D. Vitezića 16, Pula, potni
list št. AA 316944, izdala Upravna enota
Ljubljana 12. 8. 1992. s-1120

Grmič Alojz, O. Župančiča 3, Murska
Sobota, potni list št. AA 104415. p-1122

Kuzmin Aleksej, Vojkova 8, Celje, potni
list št. BA 524971. g-1078

Haziri Iljmi, Matije Blejca 8, Kamnik,
potni list št. AA 89336. s-1388

Laharnar Arsen, Trg 25. maja 12, Dobrovo, potni list št. AA 153741. p-1103

Hladnik Milharčič Ervin, Gregorčičeva
13/A, Nova Gorica, potni list št. AA 096293.
s-1304

Libić Muhamed, Delavska cesta 19,
Kranj, potni list št. AA 496689. p-1134

Budal Gorazd, Strma pot 1, Jagodje, Izola, maloobmejno prepustnico, št. AI 567.
p-1016
Cerar Franc, Blagovica 27, Blagovica,
potni list št. AA 694288. s-1337
Cimperman Kramer Irena, Strugarska
ulica 9, Ljubljana, potni list št. AA 292257.
s-1316
Cuder Darko, Brdo 70, Bovec, potni list
št. AA 285381. p-1121
Čar Mirjam, Gregorčičeva 24, Žiri, potni
list št. AA 581979. s-1084
Černeka Kristjan, Jagodje, Na griču 10,
Izola, potni list št. AA 515358. p-1004
Čibej Zarja, Ig 351, Ljubljana, potni list
št. AA 501180, izdala Upravna enota Ljubljana 7. 8. 1992. s-1116
Čizmić Suvada, Cesta talcev 7/b, Jesenice, potni list št. AA 663041. p-1014
Čuček Erna, Borova vas 1, Maribor, potni list št. BA 117364. p-1109
Dmitrašinovič Dušan, Podjavorškova 11,
Celje, potni list št. AA 183213. g-1092
Dolžan Edvard, Srednje Bitnje 123, Žabnica, potni list št. AA 407365, izdala UE
Kranj. s-1098
Dolinšek Kristjan, Leninov trg 1, Trbovlje, potni list št. AA 742002. g-1075
Emeršič Stanislav, Razvanje, Ul. Janka
Sernca 62, Maribor, potni list št. AA 228790.
p-1110
Erceg Angela, Fabianijeva 13, Ljubljana, potni list št. AA 714282, izdala Upravna
enota Ljubljana 19. 1. 1993. s-1111
Felić Meris, Vrtnarija 12 B, Vrhnika, potni list št. AA 195793, izdala UE Vrhnika 24.
6. 1992. s-1280
Felić Munir, Vrtnarija 12 b, Vrhnika, potni list št. AA 120091, izdala UE Vrhnika 28.
4. 1992. s-1282
Felić Zejno, Vrtnarija 12 b, Vrhnika, potni list št. AA 640075, izdala UE Vrhnika.
s-1281
Gajič Igopr, Jakčeva 24, Ljubljana, potni
list št. BA 497628. s-1203
Galuf Branko, Pod kostanji 22, Celje,
potni list št. AA 540312. p-1095

Horvat Lidija, Cesta 4. julija 62 a, Krško, potni list št. BA 269293. p-1045
Hočevar Roman, Fužina 18, Grosuplje,
potni list št. BA 326234, izdan na ime Roman Bubić. s-1241
Hrovat Berce Valerija, Prešernova 13,
Domžale, potni list št. BA 308149. s-1220
Hudolin Jože, Cesta 13. julija 44, Ljubljana, potni list št. BA 247802. s-1353

Maitz Marjan, Trstenjakova 35, Murska
Sobota, potni list št. AA 994735. p-1027
Markelj Dubravka, Polje cesta VI 18,
Ljubljana, potni list št. BA 376209. s-1346
Mazalin Boris, Sončna pot 13, Portorož,
maloobmejno prepustnico, št. AI 16650.
g-1239

Hudolin Stanislava, Cesta 13. julija 44,
Ljubljana, potni list št. BA 239295. s-1352

Modrijan Igor, Borisa Kalina 52, Nova
Gorica, petletno listino po VS, št.
43632/50198. p-1086

Janežič Andrej, Ziherlova ulica 10, Ljubljana, potni list št. AA 587216, izdala UE
Ljubljana 4. 11. 1992. s-1105

Molnar Franjo, Miklošičeva 6, Celje, potni list št. AA 182908. g-1080

Jeromel Simon, Velika Mislinja 14, Mislinja, potni list št. AA 395108. p-1067
Jurkovič Alenka, Cesta na Markovec 14,
Koper, potni list št. AA 353080. s-1390
Katušin Željko, Vidmarjeva 5, Ljubljana, potni list št. AA 592771. s-1320
Kavčič Zlatko, Ul. heroja Bračiča 28,
Celje, potni list št. AA 276922. p-1061
Keranovič Ermin, Golarjeva ulica 4,
Ljubljana, potni list št. AA 677959. s-1032
Kirbiš Ervin, Šentpeterska 22, Maribor,
potni list št. AA 124542. p-1127
Kobal Borut, Male žablje 44, Dobravlje,
potni list št. BA 35533. g-1246
Kogoj Ivan, Bate 40, Grgar, potni list št.
BA 424027. p-1124
Koruza Martinez Natalija, Gaberje 90,
Štanjel, potni list št. AA 181038. g-1052
Kosi Aleksander, Mihovci 54, Velika Nedelja, potni list št. BA 279144. p-1008
Kraljić Natalija, Latkova vas 222, Prebold, potni list št. BA 111077. p-1139
Kraljič Vesna, Latkova vas 222, Prebold,
potni list št. AA 966147. p-1140
Kranjc Jože, Ribnica 22, Jesenice na Dolenjskem, potni list št. AA 748393. p-1069

Strma pot
prepustnico,

Kregar Darinka, Cesta na Boč 25, Rogaška Slatina, potni list št. AA 625227.
p-1039

Gery Štanta, Jagodje, Strma pot 11, Izola, potni list št. BA 402751. p-1047

Kristanič Šomen Ingrid, Bernetičeva 6,
Koper, maloobmejno prepustnico, št.
24017-4523. g-1247

Gery Štanta, Jagodje,
11, Izola, maloobmejno
12502-4573-2378. p-1046

Lorenčič Natalija, Zrkovci, Na gorci 38,
Maribor, potni list št. BA 39837. p-1138

Morelj Bojana, Pšatnik 16, Ljubljana,
potni list št. AA 930077, izdala UE Ljubljana 14. 5. 1993. s-1283
Morelj Jernej, Pšatnik 16, Ljubljana, potni list št. BA 478143, izdala UE Ljubljana
28. 6. 1995. s-1284
Mršić Dejan, Pivška 6, Postojna, potni
list št. AA 272853. p-1096
Muliqaj Xhevdet, Poljanska 69, Ljubljana, potni list št. AA 875331. s-1373
Naveršnik Jožefa, Trg 49, Prevalje, potni list št. AA 423829. p-1102
Navodnik Vinko, Florjan 210, Šoštanj,
potni list št. AA 068624. p-1094
Novak Jean Claude, Štihova ulica 3,
Ljubljana, potni list št. BA 14607. s-1149
Nussdorfer Ljiljana, Rakovčeva 2, Piran, maloobmejno prepustnico, št. 1405.
p-1136
Nussdorfer Peter, Rakovčeva 2, Piran,
maloobmejno prepustnico, št. 8627/12539.
p-1137
Ozvaldič Milenko, Iršičeva 4, Celje, preklic potnega lista AA 752257. p-1049
Pavešić Irena, V Murglah 251, Ljubljana, potni list št. AA 113867. s-1040
Pavešić Mojca, V Murglah 251, Ljubljana, potni list št. AA 319001. s-1041
Pavšič Sonja, Lemutova 27, Nova Gorica, petletno listino po VS, št. AI 033814.
p-1042
Pendl Martin, Koroška c. 59, Maribor,
potni list št. AA 809845. p-1043
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Petrič Uroš, Zgornji Brnik 140, Cerklje,
potni list št. AA 647156. s-1087

Suljanovič Zahida, Ilirska 21, Ljubljana,
potni list št. AA 449943. s-1034

Bajrič Salih, Preglov trg 10, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 831. s-1204

Pinter Mitja, Oljčna pot 13 F, Koper,
potni list št. AA 512738. p-1007

Šomen Jože, Bernetičeva 6, Koper, maloobmejno prepustnico, št. AI 68969. g-1248

Popovič Jasna, Goriška 53, Ljubljana,
potni list št. AA 313319. s-1162

Šorc Peter, Pivška 2, Postojna, potni list
št. AA 003920. p-1091

Baričič Franc, Podgraje 64, Ilirska Bistrica, potrdilo o opravljenem tečaju za
gozdne traktoriste, izdano leta 1982. p-1052

Porić Nevzet, Ul. V. Kejžarja 19, Jesenice, potni list št. AA 266713. p-1026

Šorl Stanislava, Udarna ulica 2, Jesenice, potni list št. AA 907637. p-1099

Prelovšek Andrej Mitja, Zarnikova 11,
Ljubljana, potni list št. AA 93200. s-1324

Špelič Denis, Mestni trg 12, Slovenske
Konjice, potni list št. AA 177664. p-1097

Prislan Ivan, Pod hrasti 1, Ljubljana, potni list št. AA 595195, izdala Upravna enota
Ljubljana 1. 12. 1992. s-1106

Štrucelj Vinko, Klošter 19, Gradac, potni list št. AA 697127. s-1159

Prislan Marija, Pod hrasti 1, Ljubljana,
potni list št. AA 595136, izdala Upravna
enota Ljubljana 1. 12. 1992. s-1107
Race Iztok, Ul. Ivana Kosovela 20, Ajdovščina, potni list št. AA 381639. g-1144
Rajaković Marija, Cesta bratstva in enotnosti 4, Metlika, potni list št. AA 960197.
g-1152
Ranca Domen, Križevci 21, Križevci pri
Ljutomeru, potni list št. AA 154482. p-1053
Repše Igor, Verje 12 b, Medvode, potni
list št. BA 101783. s-1117
Rijavec Irena, Aleševčeva 19, Ljubljana,
potni list št. BA 66742. s-1269
Rus Majda, Ipavčeva ulica 6, Ljubljana,
potni list št. AA 459989, izdala Upravna
enota Ljubljana 25. 9. 1992. s-1101
Rutar Vojko, Prapetno 3, Tolmin, maloobmejno prepustnico, št. AI 49754.
p-1055
Samardžija Aleš, Trubarjeva 81, Ljubljana, potni list št. AA 594335. s-2004
Savić Nenad, Viška c. 51, Ljubljana, potni list št. AA 301836. s-1348
Schlamberger Vladimir, Na jami 11,
Ljubljana, potni list št. AA 532899. s-2023

Tola Simon, Cven 59, Ljutomer, potni
list št. AA 926523, izdala Upravna enota
Ljutomer. p-1077
Urbanc Gašper, V Dovjež 26, Ljubljana,
potni list št. AA 57868. s-2185
Vasovič Bernarda, Zrkovska 50, Maribor, potni list št. AA 911739. p-1084
Vengust Andrej, Gasilska ulica 12 a, Rakek, potni list št. AA 162844, izdala Upravna enota Cerknica 12. 4. 1992. g-1096
Vujčič Dušan, Reška ulica 9, Ljubljana,
potni list št. AA 712834. s-1286
Vučanović Aleksander, Pivška 1 A, Postojna, potni list št. AA 623371. p-1068
Woolley Karlina, Rusjanov trg 4, Ljubljana, potni list št. AA 530193. s-1074
Zajšek Jožef, Moravci v Slov. Goricah,
Bučkovci, potni list št. BA 409821. p-1048
Zupanc Martina, Dramlje 40, Dramlje,
potni list št. AA 184954. p-1106
Žganjar Marija, Markišavci 42, Puconci,
potni list št. AA 795358. p-1126
Žmak Peter, Hrašče 16, Postojna, potni
list št. AA 004320. p-1098
Žučko Samo, Radohova vas 39, Šentvid
pri Stični, potni list št. AA 327852. s-1001

Baša Jože, Dunajska cesta 115, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
23095, št. reg. 115827. s-1126
Begovič Barbara, Molniške čete 13,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
25617, izdal LPP. s-1349
Berkopec Anton, Zemelj 2, Polhov Gradec, delovno knjižico. s-1128
Bernjak Matilda, Melinci 122/b, Beltinci, vozniško dovoljenje, št. 10853. p-1038
Bernot Franci, Spodnje Prapreče 21, Lukovica, zeleni karti, št. 233221 in 234357 in
AA - pon. - 01 78235. s-1047
Bezek Igor, Rakitna 94, Preserje, dijaško
mesečno vozovnico, št. 2865. s-1326
Bezeljak Klavdij, Volaričeva 40, Postojna, spričevalo 3. letnika Usnjarsko galanterijske teh. šole v Domžalah. p-1079
Bizjak Ivanka, Markovo 6 A, Kamnik,
zavarovalne police, št. OZ-3 42923-42925,
1-AO-01 223081, 223096, 223098, 246754,
246771, 246774 in zelene karte, št. 126869,
126871,
126900,
136789,
178395,
178399-178400, 206953, 206985-206986.
s-1089
Bizjak Ivanka, Markovo 6 A, Kamnik,
zelene karte, št. 206985-206986, 206988,
206991, 206994-206998. s-1090
Blažin Matjaž, Rusjanov trg 8, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 003007.
s-1033
Blagonja Miran, Šmarje 48 D, Branik,
vozniško dovoljenje, kat. F, št. 6049, izdala
UE Ajdovščina. g-1356

Sedlar Franci, Gostičeva cesta 62 A, Nožice, potni list št. BA 319155. s-1298

Druge listine

Božič Marta, Jurčičeva ulica 10, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
827502. s-1124

Semolić Karmen, Dutovlje 119 B, Dutovlje, maloobmejno prepustnico, št. AI
027561. p-1125

Abrah Gino, Rozmanova 29, Koper, vozniško dovoljenje. g-1386

Božič Roman, Starža pri Raki 9, Raka,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 14722.
p-1123

Adriatic Damia d. o. o., Bazoviška 1,
Ilirska Bistrica, zavarovalno polico, št.
0357410. g-1151

Bohak Nancy, Tavčarjeva 11, Jesenice,
delovno knjižico. g-1213

Serdoner Andrej, Ločica 47, Polzela, potni list št. AA 385772. p-1100
Sivec Vladimir, Trg Golobarskih žrtev
16, Bovec, potni list št. AA 160431. p-1120
Slokar Aleks, Dobravlje 51 c, Dobravlje,
potni list št. AA 381888. g-1114
Slokar Klavdij, Dobravlje 51 c, Dobravlje, potni list št. BA 35839. g-1113
Sosolič Mojmir, Ul. Gradnikove brigade
41, Nova Gorica, potni list št. AA 983515.
p-1054

Adriatic d. d., Šarhova 8, Slovenske Konjice, zavarovalno polico, št. 0278505.
g-1384
Adriatic d. o. o., Šarhova 8, Slovenjske
Konjice, zavarovalno polico, št. 0277099.
g-1012
Antonič Vera, Kuršinci, Mala Nedelja,
spričevalo Trgovske šole v Murski Soboti.
g-1252

Stariha Monika, Vidmarjeva ulica 1,
Kranj, potni list št. AA 707751. p-1001

Atelšek Ciril, Na tratah 20, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15517.
p-1101

Stubelj Drago, Prekomorskih brigad 18,
Šempeter, petletno listino po VS, št. 48940.
p-1076

Baebler Špela, Scopolijeva ulica 17,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
1752. s-1205

Borštnar Pavla, Sitarjevška 36, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3525.
s-1311
Borštnar Pavla, Sitarjevška 36, Litija, delovno knjižico. s-1312
Bostič Enver, Pot na Rakovo jelšo 351,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
10367, izdal LPP. s-1102
Brežnik Petra, Trnoveljska c. 66, Celje,
delovno knjižico. p-1117
Brenčič Jerneja, Ptuj, delovno knjižico,
št. 48056. p-1022
Breznik Milena, Biš 36/A, Trnovska vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25446.
g-1307
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Brkič Beba, Cesta na Dobrovo 27, Celje,
spričevalo o končani OŠ. p-1060

Čorbić Safet, Celovška cesta 134, Ljubljana, osebno delovno dolovenje št.
0424401962, izdano 8. 9. 1992. s-1113

Gantar Peter, Lovska ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 197969.
s-1038

Črne Miha, Menardova ulica 47, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
201317, izdal MSNZ Ljubljana. s-1104

Gederer Nataša, Gašperšičeva 21, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 4764.
s-1344

Darovec Anamarija, Pod Srobotnikom
25, Straža, diplomo, izdana na ime Vovk
Anamarija. g-1366

Gerzetič Franci, Šmarjeta 30, Šmarješke
toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Novo mesto. g-1218

Davidovič Jadranka, R. Papeža 30, Kranj,
zaključno spričevalo Ekonomsko komercialne šole, šolsko leto 1993/1994. g-1231

Ghersini Teodora, Gerbičeva ulica 94,
Ljubljana, delovno knjižico. s-1364ni

Brlan Andrej, Triglavska ulica 34, Ljubljana, indeks SUAŠ v Ljubljani. s-1191
Bubola Peter, Vojkova 5, Postojna,
službeno izkaznico, št. 0506261, izdana
15. 5. 1995, izdala Carinska uprava RS.
g-1131
Bunčič Liljana, Preška cesta 24, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
138014. s-1141
Bunčič Liljana, Preška cesta 24, Medvode, zavarovalno polico, št. 322992. s-1142
Cajnko Aleša, Litostrojska 15, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 28585.
s-1238
Cej Gregor, Ul. bratov Učakar 72, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
155879. 1037
Cerar Aleš, Koseze 18, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20284, izdala Upravna enota Domžale. s-1109

Debevec Mojca, Ul. Pohorskega bataljona 24, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 15887 D. s-1181
Demšar Goran, Kovorska 33, Tržič, vozniško dovoljenje. p-1115
Dečman Marjeta, Stožice 146, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 36303.
s-1382
Dobravc Urška, Gaberje 73, Dobrava, dijaško mesečno vozovnico, št. 5512. s-1082

Cestnik Tamara, Ziherlova plščad 18,
Ptuj, indeks Filozofske fakultete v Ljubljani. s-1189

Dolanc Rudolf, Brodarjev trg 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
43681. s-1232

Cilenšek Zoran, Prvomajska 2, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9540,
izdala občina Litija. s-1097

Dolar Marija, Drešinja vas 12/c, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4911.
p-1105

Cimerman Franc, Markovci 74, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
12090, izdala UE Ptuj. g-1018

Dolinšek Janez, Dovje 94 A, Mojstrana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2260/17872/95, izdala UE Jesenice. g-1214

Cvetek Jana, Srednja vas 34, Srednja vas,
dijaško mesečno vozovnico, št. 24951.
s-1182

Drašler Jana, Reboljeva ulica 9, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 38640.
s-1377

Cvetko Rok, Kamna Gorica 63 a, Kamna
Gorica, delovno knjižico. g-1009

Drozg Slavko, Pristava 40 B, Pristava,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGFH, št.
3638, izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-1058

Čargo Franc, Levskovška 27, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3767. p-1112
Čater Asta, Ulica Marije Hvaličeve 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 585302, št. reg. 193561. s-1308

Dujič Ivan, Lopata 19 g, Celje, zavarovalno polico, št. 0274046. g-1054
Durakovič Saša, Župančičeva ulčica 4,
Kamnik, delovno knjižico. s-1362

Gobec Marcel, Ulica Frankolovskih žrtev 3, Celje, vozniško dovoljenje, št. 33480.
p-1010
Gobec Vlado, Razdelj 16, Nova Cerkev,
zavarovalno polico, št. 0279818. g-1156
Godina Blaž, Strmica 7, Logatec, dijaško mesečno vozovnico, št. 5282. s-1223
Gole helena, Jakčeva 40, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 13233. s-1190
Golten Ana, Dol. Prekopa 1/A, Kostanjevica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 6365. p-1021
Golubovič Željko, Vojkova 71, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 25912.
s-1317
Gorenc Izidor, Podvozna pot 25, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 11279.
s-1127
Gorjup Doris, Vir, Maistrova 17, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
28014. s-1330
Gorjup Doris, Vir, Maistrova 17, Domžale, zavarovalno polico, št. 323610. s-1331
Gorjup Valentin, Opekarniška c. 23, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22757. s-1329
Gorogranc Radmila, Pot na Brod, Radeče, vozniško dovoljenje, št. 490936. p-1118
Grabec Janko, Cesta španskih borcev 28,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
10089, izdal LPP. s-1273

Čebohin Žiga, Jakominova 11, Notranje
Gorice, spričevalo 4. letnika, izdala Srednja
šola za strojništvo v Ljubljani leta 1995.
s-1268

Eržen Brane, Loka 104, Tržič, listino.
Erbida Petra, Kogojeva ulica 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 177931.
p-1036

Čebulj Pavle, Trg 10, Prevalje, vozniško
dovoljenje, izdala UE Ravne na Koroškem.
p-1111

Fartek Barbara, Suhadole 29, Komenda,
dijaško mesečno vozovnico, št. 000 874.
s-1166

Gričnik Milan, Aljaževa 24, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 14448. p-1059

Čehovin Klavdij, Ulica Ivana Kosovela
16, Ajdovščina, dijaško mesečno vozovnico, št. 4676, izdal LPP. s-1184

Fartek Barbara, Suhadole 29, Komenda,
dijaško mesečno vozovnico, št. 24668.
s-1278

Grubar Zdenka, Knezov Štradon 37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 124048. s-1376

Čemal Vesna, Seškova cesta 4, Medvode, zavarovalno polico, št. 0365392. s-1079

Ferluga Ivana, Sergeja Mašere 6, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1247.
p-1035

Grubor Helena, Pobeška cesta 12, Koper, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, št. 166-716/95. g-1065

Gaberšek Brigita, Orehovlje 26, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1027523,
št. reg. 43252, izdala UE Kranj. g-1375

Grumič Siniša, Dobravica 29, Ig, dijaško
mesečno vozovnico, št. 5696. s-1254

Černela Ivan, Rakičan, Cankarjeva 2,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
15392. p-1131
Černigoj Cvetka, Drežnica 43, Kobarid,
vozniško dovoljenje, št. S 000366949.
p-1075
Čirič Marjan, Križevci 52 b, Križevci pri
Ljutomeru, dijaško mesečno vozovnico, št.
21566. s-1133

Gril Nives, Brilejeva 14, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 26097. s-1319

Gabrovec Ivi, Arja vas 6, Petrovče, spričevalo o končani OŠ. p-1040

Hafner Jelka, Godešič 38, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18897.
s-1355

Gabrovec Marjeta, Zg. Gruškovje 26/A,
Podlehnik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 17483. g-1219

Harambašič Omer, Clevelandska ulica
47, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 931911, št. reg 161715. s-1314
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Hartner Nuša, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1274. s-1186

Javornik Tomaž, Ul. prekomorskih brigad 1, Celje, indeks Fakultete za šport v
Ljubljani. s-1192

Kodrič Zlata, Pot v Bitnje 9, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 637391, št.
reg 30226, izdala UE Kranj. g-1027

Jazbinšek Silvo, Planina 21, Planina,
vozniško dovoljenje, št. 8616. p-1072

Kohek Darko, Novo Polje cesta XVI 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 142500. s-1049

Hasnaš Lidija, Dolsko 75, Dol, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 165658. s-1171
Haule Zdenka, Ribiška pot 7, Dravograd,
vozniško dovoljenje. p-1116
Hohšteter Darinka, Lipa 1/a, Beltinci, zavarovalno polico, št. 280927. p-1081
Horvat Duška, Ob žici 11, Ljubljana, delovno knjižico. s-1340
Horvat Franjo, Polje Cesta VIII 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
113193. s-1081

Jelen Boris, Na zelenici 3, Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 793302.
p-1245
Jeraj Nadja, Kumerdejeva 3, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 32531, izdal
LPP. s-1270

Kopač Urška, Breg ob Savi 85, Mavčiče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
226771, št. reg 36219. g-1378

Jerič Angela, Kupčinji vrh 48, Stoperce,
spričevalo o končani osnovni šoli, izdano
leta 1965. g-1341

Koren Dejan, Bratonci 161, Beltinci, dijaško mesečno vozovnico, št. 28685. s-1310

Horvat Igor, Pijava Gorica 4, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
146560. s-1176

Jerman Rajko, Zabavlje 2, Gračišče, vozniško dovoljenje, izdala UE Koper. g-1066

Horvat Lidija, Cesta 4. julija 62 a, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11105. p-1044

Jotanovič Gordana, Pijava Gorica 63,
Škofljica, dijaško mesečno vozovnico, št.
911 1311, na relaciji Ljubljana-Pijava Gorica, izdal SAP Ljubljana. s-1202

Horvat Slavko, Bukovci 101 D, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
10313, izdala UE Ptuj. g-1225

Juraja Anton, Podčetrtek, vozniško dovoljenje. p-1066

Horvat Urška, Škapinova 14, Celje, diplomo Srednje tehniške šole v Celju, šolsko
leto 88/89. g-1302
Hren Gabrijela, Črešnova 8, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10965. p-1017
Hreščak Justina, Zapuže 1 b, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-1229
Hribar Jože, Mestne njive 12, Novo mesto, zavarovalno polico, št. 0302346. g-1365
Hribar Mojca, Vir, Osojna 3, Domžale,
dijaško mesečno vozovnico, št. 500524.
g-1011
Hribšek Marjanca, Veliko širje 22, Zidani most, vozniško dovoljenje. p-1089
Ilič Milovan, Vojkova 23, Postojna, zavarovalno polico, št. 369119. g-1234
Inglič Marija, Titova 85, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, izdala UE Jesenice. p-1003
Islamović Semir, Cesta v Gorice 19,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
16120. s-1174
Jakofčič Tomaž, Štrukljeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 927385, št. reg 177587. s-1291
Janžekovič Martina, Rakovica 40, Metlika, dijaško mesečno vozovnico, št. 21150.
s-1165
Jančar Mitja, Povšetova 20, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 11353. s-1035
Jarc Adriana, Pod gradom 7, Lukovica,
zavarovalno polico, št. 0272577. s-1021
Javorac Teodor, Dragomelj 118, Domžale, dijaško mesečno vozovnico, št. 4295,
izdal LPP. s-1119
Javornik Nika, Gramozna pot 8 a, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 994.
s-1173

Konjar Luka, Podreber 8, Naklo, dijaško
mesečno vozovnico, št. 36573. s-1030

Jurušič Ruža, Dom in vrt 46, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Trbovlje. g-1367
Jusić Mirza, Rimska 19, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 34865. s-1305
Kadivec Slavko, Hrastje 131, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 39741,
št. reg. 26823, izdala UE Kranj. g-1139

Korošec Jožef, Žabjek 29, Laporje, vozniško dovoljenje, št. 11526. p-1082
Kosta Vjekoslav, Vena Pilona 16, Koper, zavarovalno polico, št. 0254346. g-1387
Kovač Franc, Aličeva ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S
219370, št. reg. 16617. s-1183
Kovačič Hermina, Klemenova ulica 164,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 48422, izdal MSNZ Ljubljana. s-1267
Kozjek Matej, Bavdkova 7, Kranj, letno
vozovnico, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-1206
Kozulič Darko, Pernovo 21 b, Žalec,
spričevalo o končani OŠ Miroslav Širca Petrovče, št. 266/53. p-1018

Kaltak Mirzet, Staletova 8, Ljubljana, delovno knjižico. s-1360

Košmač Miha, Bernikova ulica 3, Medvode, dijaško mesečno vozovnico, št. 16254.
s-1170

Kerin Anica, Gržeča vas 9, Leskovec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10687.
p-1028

Košmerl Mladen Roman, Videm 010 K,
Dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
137552. s-1031

Klemenc Francka, Pokopališka pot 10,
Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
270953, št. reg 8859, izdala UE Kranj.
g-1289

Koščak Primož, Opekarniška 14 a, Celje, avtomobilske reg. št. CE 21-04K. g-1157

Klemenc Vladimir, Pokopališka pot 10,
Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. S 85538, št. reg 285, izdala UE
Kranj. g-1276
Kline Miha, Pod vrbami 2, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 384888. s-1347
Kljun Matjaž, Pod vinogradi 3, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 27905.
p-1088
Knapič Sara, Brodarjev trg 12, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 7166.
s-1026

Kržišnik Rok, Pod kostanji 38, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 268009.
s-1244
Kralj Mihael, Podboršt pri Komendi 18,
Komenda, pobotnice št. Z-3 68780, Z-3
68786-68800, izdala Zavarovalnica Adriatic. s-1122
Kramberger Tomas, Stara Nova vas 1,
Križevci, delovno knjižico, reg. št. 275/92,
ser. št. AO 230612. p-1130
Kranjčevič Anton, Kobile 7, Leskovec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14061,
izdala UE Krško. p-1085

Knez Jure, Spodnja Vižinga 58 A, Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 9413. p-1019

Kresnik Marko, Vrhole pri Slov. Konjicah 56, Zgornja Ložnica, diplomo, št.
930/I-114/84 Srednje šole elektrotehniške
in računalniške usmeritve. g-1063

Koca Ajet, Gunceljska 37, Ljubljana,
osebno delovno dovoljenje, št. 0424404804.
g-1295

Kresnik Mirko, Ronkova 16, Slovenj
Gradec, spričevalo o končani OŠ Slovenj
Gradec. p-1009

Kocjan Nina, Imovica 1, Lukovica, dijaško mesečno vozovnico. g-1155

Križaj Drago, Viška cesta 9, Ljubljana,
potrdilo o uspešno končanem pripravništvu,
št. 183/94-HM, izdano leta 1994. s-1168

Kocman Marija, Podutiška 67 a, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 20015.
s-1175

Križaj Drago, Viška cesta 9, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
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tehničnih strok in osebnih storitev, izdano
leta 1993. s-1169

Luzar Marjeta, Levstikova 3, Novo mesto, delovno knjižico, reg. št. 7992, izdana
na ime Vidrih Marjeta. g-1301

Merčnik Karlo, Vinji vrh 36, Šmarješke
toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29774. g-1217

Majcen Ana, Grajenščak 6, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 37291. g-1294

Mešič Elma, Gorni Rudnik 4/12, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 36402,
izdal LPP. s-1350

Krivec Alenka, Na otoku 12, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 38727. p-1005
Krišto Belinda, Zelena pot 23, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 5919. s-1164
Krnc Fredi, Brezovica 11, Kropa, vozniško dovoljenje, kat. CBGH, št. 17541.
g-1058
Krpač Andreja, Breg ob Savi 89, Mavčiče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
170028, št. reg 32101. g-1380
Kutnar Gregor, Vogelna 4, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 28185, izdal
LPP. s-1261
Kvaternik Katja, Preglov trg 10, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 16066.
s-1086
Lah Tamara Marija, Žaucerjeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 107037. s-1163
Lambergar Tanja, Brodarjev trg 5, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 24333.
s-1318
Lapoši Jožef, Rakičan, Panonska ul. 47,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
16105. p-1013
Lazar Samo, Tesovnikova 76 B, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 7098.
s-1250
Lesjak Mojca, Glinškova ploščad 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 654075, št. reg 195581. s-1299
Levstek Sebastjan, Ul. Vide Pregarčeve
13, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 25396. s-1085

Majcen Barbara, Kriška ul. 3, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 86083, št.
reg 39818, izdala UE Kranj. g-1227
Majcen Drago, Mestni vrh 61/a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH. g-1016
Majcen Drago, Mestni vrh 61, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 26378.
g-1342
Makovec Petra, Pokopališka 1, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 7058,
izdal LPP. s-1160
Maletič Ivan, Petrovičeva ulica 5, Ljubljana, delovno knjižico. s-1315
Mali Marjan, Ulica Toma Brejca 7, Kamnik, zavarovalne police št. 1-AO-01 177554,
177557 DO 177563, 223028, 223032,
223O46 DO 223060, 227661 DO 227680,
AA -PON-01 58312, 58318 DO 5832O,
OZ-3 52309. s-1094
Mali Marjan, Ulica Toma Brejca 7, Kamnik,
zavarovalno
polico
št.
Z-3
69103-69125, zeleno karto 178352 do
178360, 178323, 184201 do 18424o,
206901, 1-N 13273. S-1095

Miličevič - Šiška Marija, Piran, zavarovalno polico, št. 0253988. g-1215
Milutinovič Bojana, Brkinska 28, Izola,
zavarovalno polico, št. 0253355. g-1028
Mlakar Franc Richard, Telče 12/a, Tržišče, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10401.
p-1128
Mlakar Suzana, Moše 39, Smlednik, zaključno spričevalo, izdano na ime Trpin Suzana. g-1379

Morato Zoran, Dekani 219, Dekani, zeleno karto, št. 0230259. g-1345

Markovič Klemen, Vide Janežičeve 17,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
18676. s-1263

Lourec Lidija, Senčak 30, Juršinci, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 30115.
g-1197

Marn Liljana, Novo Polje cesta 8 A,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
24718. s-1336

Lužnik Mihael, Celjska 38, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6571. g-1226

Marolt Irena, Topniška ulica 43, Ljubljana, diplomo Srednje naravoslovne šole v
Ljubljani, izdana leta 1987, na ime Polak
Irena. s-1004

Lukanc Marta, Žiganja vas 17, Duplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
968465, št. reg 8651. s-1297

Miklavčič Peter, Šmartinska 22 a, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
277521. s-1257

Marič Suzana, Ul. 1. tankovske brigade
4, Sežana, dijaško mesečno vozovnico, št.
26237. s-1208

Lokar Andreja, Hladilniška pot 1 c, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 25182.
s-1313

Lukan Marija, Zasip, Dobje 16, Bled,
spričevalo. p-1015

Mihelčič Miha, Maroltova 9, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 17223.
s-1070

Možina Sabina, Ilovški Štradon 51, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 30108.
s-1194

Logar Aleš, Hrvatinova 7, Ankaran, vozniško dovoljenje. g-1057

Ludvik Edi, Kal 65, Košana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 8750. p-1080

Mihelič Tanja, Stara cesta 70, Logatec,
dijaško mesečno vozovnico, št. 5439, izdal
LPP. s-1103

Marinič Zvonimir, Reštanj 59, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15518,
izdala UE Krško. p-1020

Markelj Zvonka, Kettejeva 12, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6959.
s-1240

Luckmann Mojca Magdalena, Na jami 7,
Ljubljana, indeks Fakultete za arhitekturo.
s-1091

Mihajlovič Dušan, Rimska cesta 25 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
22169. s-1043

Marvin Tatjana, Stara gora 3, Nova Gorica, dijaško mesečno vozovnico, št. 401.
s-1187
Matjašič Cveta, Maistrova 15, Novo mesto, zavarovalno polico, št. 0189584. g-1359
Maver Tomaž, Ulica Malči Beličeva 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 179156. s-1212

Mrhar Mateja, Riharjevec 9, Šmartno/Litija, potrdilo o znanju CPP, št. 1338. s-1064
Mulasalihović Sead Fadila Jahić, a 154,
Bijeljina, potrdilo o opravljenem tečaju za
voznika avtodvigala, izdano leta 1985.
s-1178
Muliqaj Xhevdet, Poljanska cesta 69,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 170126. s-1358
Murn Janez, Veliki Orehek 18, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29305. g-1154
Naglič Edvard, Zakrajškova ulica 20,
Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje PTT
šole v Ljubljani, izdano leta 1981. s-1351
Naglič Nataša, Tomažičeva ulica 46,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 174258. s-1024
Niedorfer Marija, Opekarniška 11, Ormož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7819. g-1059

Lukič Božo, Zlato polje 2 b, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 734780,
reg. št. 23136, izdala UE Kranj. g-1003

Mavsar Mitja, Podbreg 37, Kranjska gora, delovno knjižico. g-1369

Novak Anton, Dobrjevo 5, Čemšenik, zavarovalni polici, št. 0249485 in 0249486.
g-1068

Mežnar Katja, Avčinova 12, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 13809. s-1073

Novak Ivan, Proseniško 10 A, Šentjur,
vozniško dovoljenje, št. 3699. p-1073

Lukunič Katja, Brilejeva 3, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 12725.
s-1088

Mechora Mateja, Vidmajerjeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 196471. s-1354

Novak Stanislav, Drenov grič 46, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. F, št. 12639,
izdala Občina Vrhnika. s-1332
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Novak Vanja, Kolarjeva 33, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 22356.
s-1293

Pašič Elvis, Podreber 4, Naklo, vozovnico, št. 469613, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-1007

Pogačar Robert, Trstenova 33, Loka pri
Mengšu, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 23028. s-1230

Novakovič Dalibor, Gradnikove brigade
33, Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
p-1074

Peklaj Andrej, Rožna dolina c. II 38,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 38098. s-1327

Polajžar Tatjana, Toma Blejca 13, Kamnik, dijaško mesečno vozovnico, št. 8608.
s-1200

Nura Ibrahim, Dolomitska ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
183194. s-1371

Pelc Bogdan, Na Čerenu 6, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
815035, št. reg. 65731. s-1136

Poljanšek Aleksandra, Groharjeva 12,
Kamnik, vozniško dovoljenje. g-1013

Oblak Daša, Jarška 36, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico. s-1148

Perko Tina, Podpeč 2, Preserje, dijaško
mesečno vozovnico, št. 1771. s-1256

Porčič Zahid, Depontijeva reber 2, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 40312.
g-1029

Oblak Janez, Zaklanec 18, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 138221.
s-1195

Pernat Frančišek, Draženci 34 c, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6340.
g-1216

Potočnik Andrej, Miklavčeva ulica 44,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
025359. s-1025

Oblak Marko, Poljanski nasip 30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1026140, št. reg. 205968. s-1338

Pernat Irena, Ulica 25. maja 8, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8796.
g-1014

Povh Martin, Tepanje 17, Slovenske Konjice, dijaško mesečno vozovnico, št. 31976.
s-1193

Obreza Milan, Spodnje Prapreče 18,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 4887. s-1077

Perpar Janez, Glavarjeva ulica 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
17022. s-1306

Povšnar Jure, Cesta Krimskega odreda
132, Vrhnika, dijaško mesečno vozovnico,
št. 5063 - kombinirana. s-1209

Okoren Anton, Trebinjska ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 27106. s-1179

Petan Zvonko, Podgora 40, Straža, dijaško mesečno vozovnico št. 22685, izdal LPP.
s-1188

Prelac Mikela, Korte 88, Izola, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 9180. p-1129

Okretič Marcela, Matjaževa 5, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 34570.
s-1389

Peternel Janez, Podbreg 2, Kranjska gora, vozniško dovoljenje, št. 281294, izdala
UE Jesenice. g-1385

Preskar Mojca, Notranjska cesta 48, Vrhnika, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole smer bolničar, izdano
leta 1995. s-1279

Omerčevič Mirsada, Strmeckijeva 14,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
1576. s-1255

Petronijevič Miodrag, Novi Pazar, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Poklicne šole Litostroj. s-1290

Prešeren Urša, Chengdujska 6, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 1774.
s-1110

Orešič Peter, Ul. II prekomorske brigade
22, Koper, obrtno dovolenje, št. 313-231/83.
g-1017

Pinatrič Tomaž, Levstikova 1, Koper, vojaško knjižico, št. 065002. g-1153

Progar Drago, Pot v hribec 7, Ljubljana,
vozovnico, št. 359 s 100% popustom - invalidska. s-1224

Oset Vinko, Kompole 77, Štore, vozniško dovoljenje, št. 36192. p-1041
Osterman Robert, Britof 120, Kranj, zavarovalno polico, št. 268888. g-1010
Očko Marko, Opekarna 7, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10544. g-1067
Pahor Bojan, Ulica bratov Učakar 136,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 263048, št. reg 89911. s-1053

Pirnat Ivan, Tržaška cesta 91, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 57980.
s-1265
Pirnat Martina, Zaloška 78, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 14829.
s-1129
Pivec Milka, Leskovica pri Šmartnem 12,
Šmartno/Litija, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 5520. s-1141
Plantarič Primož, Tržišče 46, Tržišče, dijaško mesečno vozovnico, št. 22788. s-1258

Prošić Razija, Vodovodna cesta 28, Ljubljana, potrdilo o opravljenem tečaju zapomožno servirko, izdano leta 1984. s-1158
Ptičar Branko, Desinićki 27, Trnovec,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča - smer monter
vodovodnih naprav, izdano leta 1981 v
Ljubljani. s-1322
Ptičar Josip, Desinićki 23, Trnovec, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani - smer
monter vodovodnih naprav, izdano leta
1975. s-1323

Pajek Stanko, Mislejeva ulica 3, Ljubljana, spričevalo za VIP voznika, izdano leta
1984. s-1339

Plaznik Janko, Košnica 27, Celje, zavarovalno polico, št. 0292557. p-1031

Palavrič Mustafa, Ulica 1. junija 34, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7285. g-1357

Plesnik Petra, T. Melive 12, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, št. 8184.
p-1065

Palčič Sašo, Martina Krpana ulica 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 178078. s-1137

Podgoršek Tina, Pot na dobeno 9, Mengeš, dijaško mesečno vozovnico, št. 500505,
izdal Kam Bus Kamnik. g-1207

Pangerc Damjan Janez, Ahlinova ulica 10,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
163046, izdal MSNZ Ljubljana. s-1271

Podjed Borut, Godič 81 A, Stahovica,
spričevalo Srednje gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani. g-1228

Pantelič Ratko, Vrečkova 11, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 638565,
št. reg. 19935, izdala UE Kranj. g-1253

Podobnik Gašper, Clevelandska 47,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
16841. s-1172

Rak Andreja, Braslovče 26, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
453989. p-1108

Pavlovič Sanja, Preglov trg 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, izdal LPP.
s-1146

Podvršič Stanka, Zadobrova 51, Škofja vas, vozniško dovoljenje, št. 34008.
p-1062

Rančigaj Gregor, Bavdkova 33, Kranj,
diplomo Srednje šole Iskra v Kranju, izdana
leta 1988. s-1251

Pavčič Miha, Preglov trg 12, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 4102, izdal
LPP. s-1112

Pogačar Biserka, Ljubljanska c. 47, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9309. s-1198

Ravnikar Jože, Jakopičeva 22, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 976.
s-1020

Pungartnik Edvard, Nazorjev trg 1, Koper, zavarovalno polico, št. 0352820. g-1002
Purkart Aleš, Kopališka ulica 1 A, Vrhnika, potrdilo o znanju CPP, št. 1123. s-1022
Pušnik Boštjan, Laporje 92, Laporje,
vozniško dovoljenje, št. 17218. p-1011
Rak Andreja, Braslovče 26, Braslovče,
vozniško dovoljenje, št. 45389. p-1012
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Razpotnik Uroš, Kostanj 3, Laze, dijaško mesečno vozovnico, št. D 501225.
g-1210

Sivić Ermin, Pot k Savi 13, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 7063. s-1259

Šmrovnik Marko, Zahomce 19, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1005252. p-1034

Račič Franci, Drnovo 35, Leskovec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12514.
p-1025
Rebec Ana, Brilejeva 14, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 15168. s-1296
Rebernik Dušan, Trstenjakova 4, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12315. g-1015
Remic Jurček, Loke 10, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. BF, št. 8357. p-1070
Repar Andrej, Veselova 16, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26445.
p-1006
Ribič Mihaela, Podgrajska cesta 9 A,
Podgrad, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 653057, št. reg 99751. s--1292
Rituper Ladislav, Martjanci 105, Martjanci, vozniško dovoljenje, št. 02170.
p-1023
Rožman Antonija, Ul. Staneta Skalarja
17, Brežice, zavarovalno polico, št. 671588.
p-1104
Rous Marjana, Mala Polana 74, Velika
Polana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
11198. p-1029
Rozina Leopold, Polšina 3, Trojane, vozniško dovoljenje. p-1119
Rošer Stanislav, Ribarjeva 2, Celje, vozniško dovoljenje, št. 33764. p-1030
Roštan Miran, Streliška ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1012392, št. reg 180075. s-1042
Rukavina Majcen Katarina, Bilje 48,
Renče, spričevalo 3. letnika, šolsko leto
1978/79. p-1078
Rutar Aleš, Mavčiče 92, Mavčiče, dijaško mesečno vozovnico, št. 2331. s-1287
Sabotič Jerica, Ulica Gubčeve brigade
29, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico.
s-1260
Sajovič Aleš, Parmova ulica 49, Ljubljana, indeks Srednje šole tehničnih strok Franc
Leskošek Luka. s-1392
Sapor Tomo, Jamova cesta 50, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Centra
strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1994.
s-1221
Satošek Boštjan, Šalka vas 74/A, Kočevje, osebno izkaznico, št. 19294, izdana v
Kočevju. g-1372
Sedonja Nikolaj, Vojkova ulica 50, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 277832. s-1321
Seliškar Janez, Senožeti 22, Dol, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 483941, št.
reg 26451. s-1361

Smrtnik Simona, Podolnica 37, Horjul,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 208121.
s-1005
Somi Martin, Prekopa 6, Vransko, spričevalo 1. in 2. letnika ter diplomo, šolsko
leto 89/90 in 90/91. g-1303
Stemberger Sašo, Pod hrasti 35, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
163579, izdal MSNZ Ljubljana, ser. št. S
261850. s-1333
Stergar Andreja, Avsečeva 25 e, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 1916.
s-1177
Stipanič Marjan, Bratovševa ploščad 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 146525. s-1100
Stiškovski Uroš, Bebelerjev trg 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1050189, št. reg. 185062. s-1185
Stojanovič Nenad, Cesta M. Tita 53 B,
Jesenice, vozniško dovoljenje, S 1022461.
g-1061
Stojčič Ljubiša, Goriče 17, Golnik, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 808639, št.
reg. 40318. g-1277
Stržinar Simon, Gradišče 1, Vrhnika,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
strojništvo v Ljubljani, izdana leta 1991 in
1992. s-1266
Strmšek Roman, Glinškova ploščad 8,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
4020. s-1222
Svetlin Milena, Šentpavel pri Domžalah
15, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 26338. s-1046
Svetlin Milena, Šetpavel 15, Domžale,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Tekstilnein
obutvene šole, smer pletilstvo, izdano od
leta 1977-1980. s-1161
Šavle Edvard, Sp. Škofije 47, Škofije,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole v Kopru, št. 1920, izdano leta
1977. g-1274
Šeruga Andrej, Polje c. XXII/27 a, Ljubljana, zavarovalne police št. AO 246007,
AO 246060, AO 277954, AO 277997, 1-N
13471, izdala Zavarovalnica Adriatic Ljubljana. s-1044
Šeruga Andrej, Polje c. XXII/27 a, Ljubljana, zavarovalne police št. ZK 136651,
152425, 152438-152439, 152532, 184362,
211266, 211279, 237607, izdala Zavarovalnica Adriatic Ljubljana. s-1045
Škedelj Andreja, Dobrava 13, Podbočje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15711,
izdala UE Krško. p-1050

Sever Igor, Pod gozdom 5/2, Grosuplje,
dijaško mesečno vozovnico, št. 958. s-1123

Škerjanc Gregor, Voglarjeva 11, Naklo,
vozovnico, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-1288

Siard Luka, Rožna ulica 8, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 11430. s-1335

Škrgič Azra, Brilejeva 8, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 13999. s-1130

Šoemen Jana, Šišenska 9, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 26944. s-1300
Šomen Jože, Bernetičeva 6, Koper, vozniško dovoljenje. g-1237
Šorn Jasmin, Lahovna 1 A, Celje, indeks, št. 19761104 Ekonomske fakultete v
Ljubljani. s-1180
Špeh Danilo, Sv. Peter 106, Sečovlje,
izkaznico za dodatno zdravstveno zavarovanje. g-1060
Štular Mirko, Šegova 3, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Novo mesto. g-1055
Švab Bojana, Križevec 49, Stranice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4574. p-1090
Švarc Petra, Pot k čuvajnici 10, Notranje
Gorice, dijaško mesečno vozovnico, št.
1682, izdal LPP: g-1374
Ščulija Andrija, Kozlovičeva 23, Koper,
zaključno spričevalo Gradbene šole. g-1383
Tadić Milivoje, Škerjančeva ulica 6,
Ljubljana, delovno knjižico. s-1272
Tavčar Mirjam, Gregorčičeva 24, Žiri,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16544.
s-1083
Telmont d. o. o., Koper, zavarovalno polico, št. 96300. g-1150
Tešič Josip, Golarjeva 6, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 37564. s-1199
Tomažič Vanjo, Trstenik 65, Golnik, dijaško mesečno vozovnico, št. 36840. s-1211
Tomšič Aleš, Thumova 19, Šmartno, dijaško mesečno vozovnico, št. 25968. s-1196
Tržan Martina, Dergančeva 7, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 13650.
s-1039
Trailović Dragan, Tavčarjeva 8, Jesenice, delovno knjižico. g-1140
Tratnjek Štefan, Partizanska 124, Lendava, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
3671. p-1135
Trink Andrej, Golo 45 A, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 973236, št. reg
59039. s-1023
Troha Nataša, Mestni log II/41, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9545.
g-1275
Trošt Matjaž, Hrašče 20, Podnanos, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3276, izdala
UE Ajdovščina. g-1201
Turnšek Franc, Kamence 13, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 12729. p-1002
Udovič Beno, Ul. Rakovške čete 25, Rakek, diplomo Srednje tehnične in naravoslovne šole v Postojni, izdana leta 1987.
s-1328
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Uhelj Vera, Šemova 9, Portorož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4428, izdala
UE Piran. g-1233

Vončina Simona, Stari trg 104, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11186. g-1062

Zemljič Igor, Norički vrh 46, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 6383. p-1024

Uršič Cotić Metka, Reboljeva ulica 15,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 272728.
s-1072

Vrenko Aleš, Tabor 57 A, Tabor, vozniško dovoljenje. p-1071

Zenkovič Nina, Poljska pot 9, Domžale,
dijaško mesečno vozovnico, št. D 500049.
g-1143

Vadnjal Miro, Istrskega odreda 8, Portorož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1249. g-1056
Valerijev Vasja, Cankarjeva 58, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH.
p-1133
Veber Gabrijela, Ul. Bena Zupančiča 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 61887. s-1076
Vesel Mojca, Spodnje Koseze 11, Lukovica, zavarovalne police 1-AO-01 301809,
332709, 227188 in 1-N 10558, pobotnici
Z-3 85016, 86297. s-1048
Vesel Mojca, Spodnje Koseze 11, Lukovica, zelene karte št. 177602, 177660,
206214, 206240, 206250 do 206254,
238045, 257694. s-1121
Vidmar Alojz, Bukovščica 36, Selca,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
4704, izdala Upravna enota Škofja Loka.
s-1099
Vidmar Živa, Cesta 27. aprila 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
45266. s-1167
Vidonja Breda, Cleveladska ulica 49,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13232. s-1363

Vreček Marija, Predoslje 156, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 524251, št.
reg 26949, izdala UE Kranj. g-1368
Vrhovšek Boris, Zg. Laže 24, Loče, vozniško dovoljenje, št. 10011. p-1033
Vrhunec Miha, Veselova ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
483317, št. reg 42622. s-1145
Vujčič Dušan, Reška ulica 9, Ljubljana,
zavarovalne police št. AA-PON-01 118274,
118275, 118276, 118277, 1-IM od št.
109652 do 109675, STAN/94 od št. 74301
do 74325, 1-N od št. 20751 do 20760, OZ
-3, od št. 77201 do 77225. s-1114
Vujčič Dušan, Reška ulica 9, Ljubljana,
delovno knjižico. s-1285
Vuzem Matjaž, Volaričeva 22, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11143.
p-1132
Vzgojni zavod Preddvor, Preddvor, vozovnico, na ime Kimovec Damir, na relacijiPreddvor - Kranj. g-1243
Zafošnik Bogdan, Pleterje 28, Lovrenc,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. 31442.
g-1343
Zajc Martin, Hauptmaničeva 4, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 31662, izdala UE Ptuj. g-1132

Viler Bruno, Ukmarjev trg 7, Koper, vozniško dovoljenje, št. 11798. g-1236

Zaplotnik Tomaž, J. Puharja 4, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
809436, št. reg. 44563. g-1235

Vinčič Ladislava, Plešičeva ulica 29,
Ljubljana, delovno knjižico. s-1093

Zaviršek Rous Elizabeta, Krška vas 2, Krka, vozniško dovoljenje, št. 12312. p-1057

Vlepič Mitja, Grintovska ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
63924. s-1262

Zbičajnik Stanislava, Zg. Preloge 7, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 665. p-1093

Vokal Tina, Vožarki pot 10, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 37897.
s-1391

Zekič Marjan, Ul. Lovre Klemenčiča 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 891312, št. reg. 143749. s-1147

Zgaga Matevž, V Murglah 207, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 033642.
s-1118
Zgonec Janez, Mlaka 37 A, Komenda,
zaključno spričevalo Srednje kovinarske in
usnjarske šole v Domžalah. s-1134
Zupan Blaž, Chengdujska 28, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 27760. s-1135
Zupančič Joško, Grmovlje 34, Škocjan,
zavarovalno polico, št. 0302432. g-1138
Žagar Tilen, Cankarjeva 1, Krško, dijaško mesečno vozovnico, št. 38725. s-1370
Žbona Dimitrij, Belveder 4/B, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 19688.
g-1069
Žbontar Tamma, Koroška cesta 2 B,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 176719. s-1309
Železen Štefan, Domajinci 31, Cankova,
vozniško dovoljenje, št. 22715. p-1037
Železnikar Tina, Aleševčeva 6, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 23645.
s-1071
Žerjal Stojan, Dilce 21, Postojna, spričevalo, št. 242 šole Branko Brelih - smer KV
avtoklepar. p-1051
Žižmund Lucija, Moškričeva 30, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 13593.
s-1338
Žirovnik Marko, Pokopališka 8, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 13091.
s-1381
Žnidar Terezija, Kompole 40, Štore, vozniško dovoljenje, št. 20208. p-1032
Žnidarko Andrej, Lešje 7/a, Majšperk, spričevalo od 1 - 7 razreda OŠ Majšperk. g-1008
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NAJBOLJ POPOLNA ZBIRKA CARINSKIH PREDPISOV
S 1. januarjem je pričela veljati nova slovenska carinska zakonodaja. Ker gre za
povsem novo sistemsko urejanje carin, smo se odločili za novo, drugo izdajo zbirke
CARINSKI PREDPISI
Ob tej priložnosti smo tudi spremenili vsebinsko zasnovo zbirke, in sicer tako, da
bodo v prvem zvezku
CARINSKI PREDPISI 1 zbrani vsi carinski predpisi (carinski zakon s podzakonskimi oziroma izvršilnimi predpisi, navodili in obvestili Carinske uprave in zakon o
carinski službi s podzakonskimi predpisi); v drugem zvezku
CARINSKI PREDPISI 2 bo objavljen zakon o carinski tarifi skupaj z nomenklaturo carinske tarife in nekaterimi izvršilnimi predpisi, medtem ko bo v tretjem
zvezku
CARINSKI PREDPISI 3 objavljena kombinirana carinska tarifa in morda še nekaj
drugih predpisov; v četrtem zvezku
CARINSKI PREDPISI 4 pa bodo objavljene pogodbe in sporazumi o carini in
trgovini, ki jih je sklenila Slovenija z drugimi državami in nekaterimi mednarodnimi
organizacijami, in predpisi (konvencije, sporazumi, priporočila) Evropske skupnosti,
ki so bili ratificirani in se nanašajo na blagovno menjavo (oziroma carine) Slovenije z
državami članicami Evropske skupnosti.
CARINSKE PREDPISE 1 smo že pričeli razpošiljati našim dosedanjim naročnikom
CARINSKE PREDPISE 2–3 bodo naročniki prejeli v januarju 1996,
CARINSKE PREDPISE 4 pa v februarju 1996.

NOVE NAROČNIKE SPREJEMA:
ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 61000 Ljubljana, Slovenska 9,
p. p. 379/VII ali po telefaksu 125-14-18. Informacije dobite na tel. 061/125-02-94.
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Pravkar izšlo!

PREDPISI O DELOVNIH RAZMERJIH,
PLAČAH, ZAPOSLOVANJU IN
ZAVAROVANJU ZA PRIMER
BREZPOSELNOSTI
(tretja spremenjena in dopolnjena izdaja)
Na več kot 300 straneh nove izdaje Predpisov o delovnih razmerjih so zbrani vsi zakoni in
drugi akti, ki določajo pravice in dolžnosti delodajalcev ter delojemalcev. Poleg slovenskega zakona o delovnih razmerjih smo v tej knjižici na priporočilo profesorice delovnega
prava z ljubljanske Pravne fakultete dr. Polonce Končar objavili tudi prečiščeno besedilo
zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, ki v Sloveniji še velja.
V tej zbirki je prvič objavljen zakon o inšpekciji dela kakor tudi pravilnik o opravljanju
strokovnega izpita in preizkusa strokovne usposobljenosti inšpektorja za delo. Med lani
sprejetimi predpisi pa v knjigi povzemamo:
– razlago splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo,
– veljavno tarifno prilogo k tej kolektivni pogodbi,
– dogovor o politiki plač in drugih prejemkov zaposlenih v gospodarstvu,
– pravila delovanja ekonomsko-socialnega sveta,
– zakon o izvajanju dogovora o politiki plač in drugih prejemkov zaposlenih v gospodarstvu in socialnega sporazuma za leto 1995 ter o najnižji in najvišji dejanski plači,
– spremenjen zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih
lokalnih skupnosti ter pravilnik o določitvi metodologije za nadzor nad izvajanjem tega
zakona,
– pravilnik o načinu in vsebini vodenja evidence iskalcev zaposlitve in evidence o
brezposelnih osebah, ki so ga začeli izvajati letos,
– dopolnjen pravilnik o štipendiranju.
Cena 2100 SIT

(10330)
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Pravkar izšlo!

PREGLED IZHODIŠČNIH PLAČ
po kolektivnih pogodbah
s področja gospodarstva –
januar 1993 – december 1995
Kakšna je bila izhodiščna plača marca 1993 ali oktobra 1995 v gozdarstvu, cestnem
prometu in drugih gospodarskih dejavnostih, za katere veljajo splošna ali panožne koletivne pogodbe? Na ta vprašanja odgovarja prva publikacija, ki jo je založba Uradni list
RS izdala skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije.
Podroben pregled kolektivnih pogodb s področja gospodarstva in plač za posamezne
tarifne razrede od januarja 1993 do decembra 1995 sta pripravili služba za konjunkturo in
ekonomsko politiko in pravna služba Gospodarske zbornice Slovenije.
Priročnik bo vsekakor olajšal in skrajšal delo finančnih in kadrovskih strokovnjakov,
svetovalnih podjetij, odvetnikov, sodnikov delovnih sodišč in vseh, ki nujno potrebujejo
podrobne podatke o sedanjih plačah v gospodarstvu in o plačah v posameznih mesecih
minulih let.

CENA 1260 SIT

(10324)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 61000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9, p.p.
379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.
Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.
Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
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Januarja 1996 bo izšel CD-ROM s celotno vsebino vseh številk uradnega lista letnika 1995. Značilnost te prve
tovrstne izdaje v Sloveniji je izredna prijaznost pri uporabi v okolju Windows (kot tudi DOS, Unix, Macintosh).
Na zaslonu se posamezne številke uradnega lista pojavljajo v točno takšni obliki, kot na papirju! Letno kazalo
predpisov (register) je v celoti povezano s posameznimi številkami, tako da je s klikom miške možno takoj dobiti tisto
stran, kjer je predpis objavljen. Znotraj ene številke je možno iskanje po polnem besedilu (razen delov, ki so v grafični
obliki), kopiranje besedil in tiskanje posameznih strani.
Velika prednost tega novega medija pred klasičnim (papir) je tudi v veliko manjšem fizičnem obsegu. Če je arhiviranje
nekaj letnikov uradnega lista doslej zahtevalo celotno omaro, bo odslej zadostoval manjši predal. CD-ROM je za
arhiviranje idealen tudi zaradi popolne trajnosti in nespremenljivosti laserskega zapisa na njem.

CENA: 48.000 SIT; do 31. januarja 1996 pa velja promocijska cena 38.000 SIT.
Cene za večuporabniško rabo CD ROM-a – licence
Št uporabnikov

Cena
do 31. 1. 1996

Cena
po 31. 1. 1996

2–5
6–10
11–25

45.600
57.000
76.000

57.600
72.000
96.000

26–50

114.000

144.000

Naročila sprejema: Uradni list RS, Slovenska 9, 61000 Ljubljana, tel. 125 02 94, telefaks 125 14 18

Izdaja Časopisni zavod Uradni list RS – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tiska tiskarna SET, d.o.o., Vevče

