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Sodni register

LJUBLJANA

Srg 94/10595 Rg-23169
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/10595 z dne 14. 6. 1995, pri subjektu
vpisa  EUROLES,  predelava  in  trže-
nje  lesa  in  lesnih  izdelkov,  uvoz-izvoz,
d.o.o., Logatec,  Laze  68,  pod  vložno  št.
1/14046/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št. 5540658
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Nagode Tomaž, Ljubljana,

Kraška 15, vstopil 2. 12. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Srg 95/03466 Rg-25244
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
95/03466 z dne 25. 8. 1995, pri subjektu
vpisa CENTER ZA SOCIALNO DELO
TRBOVLJE,  p.o.,  Ulica  Sallaumines  2,
Trbovlje, pod vložno št. 1/02088/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje v javni zavod, spremembo zavoda in
spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5284805
Firma: Center za socialno delo Trbov-

lje, Ulica Sallaumines 2
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelja: Občinska skupnost social-

nega skrbstva Trbovlje, izstopila 17. 12.
1992 in Vlada Republike Slovenije, Ljublja-
na, vstop 17. 12. 1992, vložek 1,749.000
SIT, odgovornost: odgovarja do določene
višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Grošelj Irena, razrešena 20. 1.
1994, direktorica Grošelj Košnik Irena, ime-
novana 20. 1. 1994, Ljubljana, Smoletova
ul. 12, zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 8. 1995: 8532
Izvajanje socialnovarstvenih programov in
storitev.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

LJUBLJANA

Srg 1507/95 Rg-4207
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

ZEUS, podjetje za proizvodnjo in pro-
dajo živilskih izdelkov, d.o.o., Ljubljana,
Ob Mejašu 12, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 23. 3.
1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Hojan David, Ob Mejašu
12, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese na ustanovitelja Hojan
Davida.

Srg 1503/95 Rg-4208
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

AROSSA, podjetje za gostinstvo, turi-
zem in trgovino, d.o.o., Ljubljana, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu skupš-
čine z dne 23. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Kovačič Andreja, roj.
Piškur, Vojkova 77, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese na ustanoviteljico Kova-
čič Andrejo.

Srg 1502/95 Rg-4209
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

ZDRAVO, podjetje za gostinstvo, turi-
zem in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Gerbi-
čeva 61, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 23. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Kovačič Srečko, Prušni-
kova 29, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese na ustanovitelja Kovačič
Srečka.

Srg 13144/95 Rg-4210
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba ROPOTILČEK, razvoj in trže-
nje izdelkov iz naravnih materialov in du-
hovne kulture, d.o.o., Ljubljana, Rožna
dolina c. VII/7, Ljubljana, reg. št. vl.
1/11377/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 7. 7. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Samide Ksenija, z usta-
novitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico
Samide Ksenijo.

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 6. 12. 1995

Srg 7954/95 Rg-4211
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba KAST EKSPRES, podjetje za
svetovanje, cenitve, posredovanje, trgovi-
no, Jamova 50, Ljubljana, reg. št. vl.
1/08672/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 14. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Kalin Stanislav, Jamova
50, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Stanislava Kalina.

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 8. 12. 1995

Srg 13274/95 Rg-4212
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

INVESTAS, poslovne storitve, d.o.o.,
Trbovlje, Opekarska 5, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
4. 7. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Praznik Franc, Cesta Ok-
tobrske revolucije 28, Trbovlje, Lukšič Du-
šan, Sallaumines 5a, Trbovlje, Smode Ivi,
Leninov trg 12, Trbovlje in Knez Joži, Novi
log 18, Hrastnik, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 DEM v protivrednosti SIT, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 DEM prenese v celoti na ustanovite-
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lje, na vsakega po 500 DEM v protivredno-
sti SIT.

Zoper ta sklepa 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 11. 12. 1995

Srg 7968/95 Rg-4213
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba  CELJAR,  d.o.o.,  podjetje  za
uvoz-izvoz, trgovino, zastopanje in posre-
dovanje, Pegamova 6, Ljubljana, reg. št.
vl. 1/15833/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 18. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Jože Celjar, Pegamova 6,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Jožeta Celjar.

Srg 7984/95 Rg-4214
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba RAFA, zasebno podjetje za ra-
čunovodske in finančne storitve in analize,
d.o.o., Smrtnikova 3, Ljubljana, reg. št. vl.
1/3916/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 10. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Finc Alojzij, Smrtniko-
va 3, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Finc Alojzija.

Srg 16839/95 Rg-4215
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba ROMBON, d.o.o., podjetje za
inženiring, trgovino, proizvodnjo in servi-
siranje, Kogojeva 3, Ljubljana, reg. št. vl.
1/17342/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 22. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Zvonimir Petkovšek, Ko-
gojeva 3, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Zvonimira Petkovška.

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 13239/95 Rg-4216
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba OREHEK-CAMPING, podjet-
je za izdelavo platnenih izdelkov, servis
šotorov in trgovino, d.o.o., Domžale, reg.
št. vl. 1/07140/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 5. 7.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Orehek Iztok, Prečna
12, Domžale, z ustanovitvenim kapitalom
1.000 SIT in Orehek Metka, 30. divizije 16,
Portorož, Lucija, z ustanovitvenim kapita-
lom 1.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Orehek Iztoka in Orehek Metko.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 12. 1995

Srg 8107/95 Rg-421
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba HIPAS, zunanja in notranja
trgovina, gostinstvo in inženiring, Medve-
dova 28, Ljubljana, reg. št. vl. 1/09174/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 17. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Anica Suhadolčan, Klav-
čičeva 7, Kamnik, z ustanovitvenim kapita-
lom 1.000 SIT in Miroslav Suhadolčan,
Klavčičeva 7, Kamnik, z ustanovitvenim ka-
pitalom 1.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Anico Suhadolčan in Miroslava Suhadolčan.

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 15. 12. 1995

MARIBOR

Srg 5135/94 Rg-1
Družba BENEGA, storitveno, trgovsko

in  proizvodno  podjetje,  d.o.o.,  Miklavž
na Dravskem polju, Babičeva 14, reg. vl.
1/7964-00, katere ustanovitelj je Gutman
Boštjan, Miklavž na Dravskem polju, Babi-
čeva 14, po sklepu ustanovitelja družbe z
dne 27. 12. 1994, preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Gutman
Boštjan, Miklavž na Dravskem polju, Babi-
čeva 14.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodiš-
ču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 4. 1995

Srg 3035/94 Rg-2
Družba Podjetje za projektiranje in ob-

likovanje UP-DESIGN, d.o.o., Orožnova
ul. 2, Maribor, reg. vl. 1/2876-00, katere
ustanovitelji so Slobodan Milankovič, Hu-
dalesova 32, Maribor, Branko Duh, Maleč-
nik 5b, Maribor in Beno Artnak, Kragujev-
skih žrtev 37, Maribor, po sklepu ustanovi-
teljev družbe z dne 27. 5. 1994, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Slobodan
Milankovič, Hudalesova 32, Maribor, Bran-
ko Duh, Malečnik 5b, Maribor in Beno Art-
nak, Kragujevskih žrtev 37, Maribor.

Srg 3553/94 Rg-3
Družba TROPLAST, podjetje za pro-

izvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Ob
železnici 10, Maribor, reg. vl. 1/3553-00,
katere ustanovitelja sta Marija Trobentar in
Oto Trobentar, oba Ob Železnici 10, Mari-
bor, po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
19. 12. 1994, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Marija
Trobentar in Oto Trobentar, oba Ob Želez-
nici 10, Maribor.

Srg 5035/94 Rg-4
Družba VIRES, projektiranje in inženi-

ring, d.o.o., Maribor, Trubarjeva 3, reg.
vl. 1/4289-00, katere ustanovitelj je Virag
Oskar, Maribor, Trubarjeva 3, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Virag Oskar,
Maribor, Trubarjeva 3.

Zoper te sklepe lahko družbeniki, upniki
ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodiš-
ču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklepe o izbrisu družb iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 7. 1995

Srg 1173/94 Rg-5
Družba RAVEN, turistično in gradbe-

noizvajalsko podjetje, d.o.o., Maribor, Ti-
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tova 39, reg. vl. 1/3019-00, katere ustano-
viteljica je Majda Grmek, Maribor, Kodriče-
va 18, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Majda Gr-
mek, Maribor, Kodričeva 18.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodiš-
ču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 7. 1995

Srg 6491/94 Rg-6
Družba Podjetje za zastopanje, sveto-

vanje in trgovino Maxom & co, d.o.o.,
Maribor,   Vrbanska   16b,   reg.   vl.
1/6701-00, katere ustanovitelj je Tomaž To-
plak, Ljubljana, Kotnikova 24, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Tomaž To-
plak, Ljubljana, Kotnikova 24.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodiš-
ču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 7. 1995

Srg 1263/94 Rg-7
Družba SEMAG, export-import, pod-

jetje za trgovino, tržne in turistične uslu-
ge, d.o.o., Maribor, Gregorčičeva 4, reg.
vl. 1/3306-00, katere ustanovitelj je Hribar
Boris, Maribor, Trg Dušana Kvedra 2, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Hribar Bo-
ris, Maribor, Trg Dušana Kvedra 2.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodiš-
ču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 7. 1995

Srg 2347/94 Rg-8
Družba MAGNOLIJA, podjetje za tr-

govino in storitve, d.o.o., Maribor, Cesta
Proletarskih brigad 64, reg. vl. 1/7863-00,
katere ustanovitelja sta Pešič Veljko in Pešič
Nada, oba Maribor, C. Proletarskih brigad
64, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Pešič Velj-
ko in Pešič Nada, oba Maribor, C. Proletar-
skih brigad 64.

Srg 5811/94 Rg-9
Družba TEKS PETEK, proizvodno, tr-

govsko podjetje, d.o.o., Starše, Starše 51,
reg. vl. 1/5752-00, katere ustanovitelj je
Petek Franc, Starše, Starše 51, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Petek Franc,
Starše, Starše 51.

Zoper ta sklepa lahko družbeniki, upniki
ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva

objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodiš-
ču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklepa o izbrisu družb iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 7. 1995

Srg 5699/94 Rg-10
Družba Trgovsko podjetje KONSENZ,

d.o.o.,  Ruše,  Trpinova  20,  reg.  vl.
1/8458-00, katere ustanovitelja sta Bolčina
Lidija in Bolčina Drago, oba Ruše, Trpinova
20, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Bolčina
Lidija in Bolčina Drago, oba Ruše, Trpinova
20.

Srg 2352/94 Rg-11
Družba VIVETI, trgovina in storitve,

d.o.o., Tomšičeva 6, Slovenska Bistrica,
reg. vl. 1/6352-00, katere ustanoviteljica je
Veler Vikica, Tomšičeva 13, Slovenska Bi-
strica, po sklepu ustanoviteljice družbe z
dne 26. 5. 1994, preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Veler Viki-
ca, Tomšičeva 13, Slovenska Bistrica.

Srg 268/95 Rg-12
Družba TWID, trgovsko in storitveno

podjetje, d.o.o., Karnerjeva 16a, Maribor,
reg. vl. 1/6918-00, katere ustanovitelj je Pe-
tovar Marjan, Karnerjeva 16a, Maribor, po
sklepu ustanovitelja družbe z dne 13. 3. 1995,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Petovar Mar-
jan, Karnerjeva 16a, Maribor.

Srg 5798/94 Rg-13
Družba  TAJA,  export-import,  pro-

izvodno, storitveno in trgovsko podjetje,
d.o.o., Plintovec 5/p, Zgornja Kungota, reg.
vl. 1/5256-00, katere ustanoviteljica je Polič
Tatjana, Plintovec 5/p, Zgornja Kungota, po
sklepu ustanoviteljice družbe z dne 30. 12.
1994, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Polič Tatja-
na, Plintovec 5/p, Zgornja Kungota.

Srg 504/95 Rg-14
Družba SONCE, trgovsko in storitveno

podjetje, d.o.o., Osojnikova 13, Maribor,
reg. vl. 1/5646-00, katere ustanovitelja sta
Budja Mojca in Budja Leon, oba Dupleška
132, Maribor, po sklepu ustanoviteljev
družbe z dne 28. 12. 1994, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Budja Moj-
ca in Budja Leon, oba Dupleška 132, Mari-
bor.

Srg 192/95 Rg-15
Družba RIČO ELECTRONIC, trgov-

sko  podjetje,  d.o.o.,  Obrtniška  ulica  3,
Orehova vas, reg. vl. 1/2791-00, katere
ustanovitelj je Rogina Miha, Obrtniška ul. 3,
Orehova vas, po sklepu ustanovitelja družbe
z dne 23. 2. 1995, preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Rogina Mi-
ha, Obrtniška ul. 3, Orehova vas.

Srg 3370/94 Rg-16
Družba B & E FINANCE, export-im-

port, d.o.o., Slivniška cesta 6, Hoče, reg.
vl. 1/7123-00, katere ustanoviteljici sta Ko-
matovič Erika, Hoška 28, Hoče in Pušnik
Božena, Črešnjevec 85, Slovenska Bistrica,
po sklepu ustanoviteljic družbe z dne 6. 6.
1994, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzeli Komatovič
Erika, Hoška 28, Hoče in Pušnik Božena,
Črešnjevec 85, Slovenska Bistrica.

Srg 750/94 Rg-17
Družba Inštitut za strateške raziskave

ISR INTERNATIONAL, d.o.o., Partizan-
ska 13a, Maribor, reg. vl. 1/6942-00, kate-
re ustanoviteljica je Kastelic Dita, Prušniko-
va 44, Maribor, po sklepu ustanoviteljice
družbe z dne 20. 4. 1994, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Kastelic Di-
ta, Prušnikova 44, Maribor.

Zoper te sklepe lahko družbeniki, upniki
ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodiš-
ču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklepe o izbrisu družb iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 7. 1995

Srg 5216/94 Rg-18
Družba Trgovsko in storitveno podjet-

je NON-SHOP, d.o.o., Letonijeva 8, Ma-
ribor, reg. vl. 1/2084-00, katere ustanovi-
telj je Golnar Franc, Letonijeva 8, Maribor,
po sklepu ustanovitelja družbe z dne 28. 12.
1994, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Golnar
Franc, Letonijeva 8, Maribor.

Srg 5912/94 Rg-19
Družba  PRIDIGAR,  trgovina  in  go-

stinstvo, d.o.o., Radvanjska 73, Maribor,
reg. vl. 1/8771-00, katere ustanoviteljica je
Pridigar Vesna, Radvanjska 73, Maribor, po
sklepu ustanoviteljice družbe z dne 28. 12.
1994, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Pridigar Ve-
sna, Radvanjska 73, Maribor.

Srg 1258/94 Rg-20
Družba TALISA, podjetje za zastopa-

nje, posredovanje in trgovino, d.o.o., Ma-
ribor, Jurčičeva 6, reg. vl. 1/2684-00, ka-
tere ustanovitelja sta Orozel Andrej in Oro-
zel Barbara, oba Maribor, Kraljeviča Marka
15, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Orozel An-
drej in Orozel Barbara, oba Maribor, Kralje-
viča Marka 15.

Srg 6398/94 Rg-21
Družba Trgovsko in storitveno podjet-

je  TALON,  d.o.o.,  Ul.  prvih  žrtev  45,
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Miklavž  na  Dravskem  polju,  reg.  vl.
1/2866-00, katere ustanovitelj je Zupanič
Ljubo, Ul. prvih žrtev 45, Miklavž, po skle-
pu ustanovitelja družbe z dne 30. 6. 1994,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Zupanič Lju-
bo, Ul. prvih žrtev 45, Miklavž.

Zoper te sklepe lahko družbeniki, upniki
ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodiš-
ču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklepe o izbrisu družb iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 7. 1995

Srg 6111/94 Rg-22
Družba ADRO, podjetje za trgovino,

zastopanje in storitve, d.o.o., Ruše, Ob
nasipu 22, reg. vl. 1/8817-00, katere usta-
novitelj je Panič Vladislav, Ruše, Dalmatin-
ska ul. 51, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Panič Vladi-
slav, Ruše, Dalmatinska ul. 51.

Srg 5442/94 Rg-23
Družba NELEX, trgovsko in posred-

niško podjetje, d.o.o., Smetanova 27, Ma-
ribor, reg. vl. 1/2444-00, katere ustanovi-
telja sta Nemec Branko, Smetanova 27, Ma-
ribor in Leban Joško, Cesta I št. 11, Ribni-
ca/Dol, po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 20. 12. 1994, preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Nemec
Branko, Smetanova 27, Maribor in Leban
Joško, Cesta I št. 11, Ribnica/Dol.

Srg 4874/94 Rg-24
Družba  M-ARH  BIRO,  podjetje  za

projektiranje,  urbanizem,  inženiring  in
trgovino, d.o.o., Vrbanska 18, Maribor,
reg. vl. 1/2996-00, katere ustanovitelja sta
Ekart Marjan, Ul. Arnolda Tovornika 19,
Maribor in Kocmut Peter, Razlagova 15,
Maribor, po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 15. 12. 1994, preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Ekart Mar-
jan, Ul. Arnolda Tovornika 19, Maribor in
Kocmut Peter, Razlagova 15, Maribor.

Srg 6075/94 Rg-25
Družba VAREKS, proizvodnja, stori-

tve, trgovina, posredovanje, d.o.o., Slo-
venska Bistrica, Lokanja vas 11, reg. vl.
1/6511-00, katere ustanovitelj je Sobotič Jo-
že, Slovenska Bistrica, Lokanja vas 11, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Sobotič Jo-
že, Slovenska Bistrica, Lokanja vas 11.

Zoper te sklepe lahko družbeniki, upniki
ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodiš-
ču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklepe o izbrisu družb iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 7. 1995

Srg 4848/94 Rg-26
Družba TIG PIKI, trgovsko in gostin-

sko podjetje, d.o.o., Maribor, Terškova
15, reg. vl. 1/8860-00, katere ustanovitelj je
Kreslin Rajko, Maribor, Terškova 15, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Kreslin Raj-
ko, Maribor, Terškova 15.

Srg 2876/94 Rg-27
Družba  NERAT  BIRO,  proizvodnja,

trgovina in storitve, d.o.o., Maribor, Ob-
režna 105, reg. vl. 1/4115-00, katere usta-
novitelja sta Miran Nerat in Mirjam Nerat,
oba Maribor, Žabotova 3, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Miran Ne-
rat in Mirjam Nerat, oba Maribor, Žabo-
tova 3.

Srg 5383/94 Rg-28
Družba VEDUTA, podjetje za računal-

ništvo,  gradbeništvo,  trgovino,  storitve,
zastopstvo, d.o.o., Maribor, Ljubljanska
27/a, reg. vl. 1/4846-00, katere ustanovite-
ljici sta Snežana Bičanin in Violeta Bičanin,
obe Maribor, Ljubljanska 27a, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzeli Snežana
Bičanin in Violeta Bičanin, obe Maribor,
Ljubljanska 27a.

Zoper te sklepe lahko družbeniki, upniki
ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodiš-
ču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklepe o izbrisu družb iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 7. 1995

Srg 5632/94 Rg-29
Družba VETSVET, proizvodnja, trgo-

vina,  storitve,  posredništvo,  d.o.o.,  Le-
nart, Lackova 59, reg. vl. 1/7575-00, kate-
re ustanovitelja sta Milan Dokl in Blanka
Dokl, oba Lenart, Lackova 59, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Milan Dokl
in Blanka Dokl, oba Lenart, Lackova 59.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodiš-
ču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 7. 1995

Srg 4144/94 Rg-30
Družba SMALL, storitveno podjetje,

d.o.o., Maribor, Kneza Koclja 25, reg. vl.
1/7493-00, katere ustanoviteljica je Alenka
Smode, Maribor, Kneza Koclja 25, preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Alenka
Smode, Maribor, Kneza Koclja 25.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodiš-
ču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo

sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru

dne 31. 7. 1995

Srg 4929/94 Rg-31
Družba UNIPOR, gradbeništvo, trgo-

vina in storitve, d.o.o., Maribor, Trčova
271, reg. vl. 1/6173-00, katere ustanovitelja
sta Silva Kranjc in Danijel Kranjc, oba Mari-
bor, Smetanova 88, preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Silva Kran-
jc in Danijel Kranjc, oba Maribor, Smetano-
va 88.

Srg 3162/94 Rg-32
Družba Podjetje za proizvodnjo, po-

sredovanje  in  trgovino  ALPEX,  d.o.o.,
Maribor, Špelina 19, reg. vl. 1/1163-00,
katere ustanovitelja sta Gojčič Darko, Mari-
bor, Svetelova 8 in Kumer Wilhelm, Avstri-
ja, Sahulka Strasse 3-5/5/25, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preosta-
lih  obveznosti  upnikom  sta  prevzela
Gojčič Darko, Maribor, Svetelova 8 in Ku-
mer Wilhelm, Avstrija, Sahulka Strasse
3-5/5/25.

Zoper ta sklepa lahko družbeniki, upniki
ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodiš-
ču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklepa o izbrisu družb iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 8. 1995

Srg 5623/94 Rg-33
Družba DENY, podjetje za opravljanje

trgovinske dejavnosti na drobno in debe-
lo, d.o.o., Maribor, Aškerčeva 24, reg. vl.
1/996-00, katere ustanovitelj je Jovanovič
Dragoljub, Maribor, Aškerčeva 24, preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Jovanovič
Dragoljub, Maribor, Aškerčeva 24.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodiš-
ču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 9. 1995

Srg 3747/94 Rg-34
Družba ZALEX, podjetje za agencijske

in posredniške storitve, d.o.o., Maribor,
Radvanjska 12, reg. vl. 1/4886-00, katere
ustanoviteljica je Marija Zalašček, Maribor,
Radvanjska 12, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Marija Za-
lašček, Maribor, Radvanjska 12.

Zoper ta sklepa lahko družbeniki, upni-
ki ali pristojni organi v roku 15 dni od
dneva objave vložijo ugovor pri Okrož-
nem sodišču v Mariboru, ker bo sodišče
sicer sprejelo sklepa o izbrisu družb iz regi-
stra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 9. 1995
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Srg 3747/94 Rg-35
Družba ZALEX, podjetje za agencijske

in posredniške storitve, d.o.o., Maribor,
Radvanjska 12, reg. vl. 1/4886-00, katere
ustanoviteljica je Marija Zalašček, Maribor,
Radvanjska 12, preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Marija
Zalašček, Maribor, Radvanjska 12.

Zoper ta sklepa lahko družbeniki, upniki
ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodiš-
ču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklepa o izbrisu družb iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 9.  1995

Srg 6762/94 Rg-36
Družba PLOTAN, Maribor, proizvod-

nja, trgovina in storitve, d.o.o., Trg Duša-
na Kvedra 11, Maribor, reg. vl. 1/6762-00,
katere ustanovitelja sta Anton Plohl, Trg
Dušana Kvedra 11, Maribor in Srečko Tan-
cer, Lavričeva 16, Maribor, po sklepu usta-
noviteljev družbe z dne 30. 12. 1994, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Anton
Plohl, Trg Dušana Kvedra 11, Maribor in
Srečko Tancer, Lavričeva 16, Maribor.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodiš-
ču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 10. 1995

Srg 4761/94 Rg-37
Družba Podjetje za turizem in storitve

MTOUR, d.o.o., Maribor, Koroška c. 18,
reg. vl. 1/5737-00, katere ustanovitelj je
Mitko Ivanovski, Trg prekomorskih brigad
5, Ljubljana, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Mitko Iva-
novski, Trg prekomorskih brigad 5, Ljub-
ljana.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodiš-
ču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 10. 1995

Srg 6238/94 Rg-38
Družba EPIX, trgovsko podjetje in sto-

ritve, d.o.o., Slovenska Bistrica, Ob poto-
ku 10, reg. vl. 1/2572-00, katere ustanovi-
telji so Sašo Ratkovič, Borivoj Ratkovič in
Marjeta Ratkovič, vsi Slovenska Bistrica, Ob
potoku 10, preneha po skrajšanem postop-
ku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Sašo Rat-
kovič, Borivoj Ratkovič in Marjeta Ratko-
vič, vsi Slovenska Bistrica, Ob potoku 10.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodiš-

ču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 10. 1995

Srg 5278/94 Rg-39
Družba TRIN, transportni inženiring,

d.o.o.,  Ptujska  319/a,  Maribor,  reg.  vl.
1/4783-00, katere ustanovitelja sta Srečko
Pisnik, Kajuhova 19, Maribor in Metod
Smrekar, Bolgarska 4, Ljubljana, po sklepu
ustanoviteljev družbe z dne 19. 12. 1994,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Srečko Pi-
snik, Kajuhova 19, Maribor in Metod Smre-
kar, Bolgarska 4, Ljubljana.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodiš-
ču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 11. 1995

Rg-40
Družba PAPIRUS, podjetje za trgovi-

no in storitve, d.o.o., katere ustanovitelj je
Črnčič Janez, Borštnikova 53, Maribor, po
sklepu skupščine družbe z dne 5. 12. 1994,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Črnčič Ja-
nez, Borštnikova 53, Maribor.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodiš-
ču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 12. 1995

Srg 94/03486 Rg-25040
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/03486 z dne 19. 10. 1995,
pod št. vložka 1/07048/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5684323
Firma: UTRINEK, podjetje za trgovi-

no,  storitve,  inženiring  in  zastopstva,
uvoz, izvoz, d.o.o.

Skrajšana firma: UTRINEK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Pragersko, Ptujska ceta 78
Osnovni kapital: 122.430 SIT
Ustanoviteljica Beranič Neža, izstopila

17. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 95/00461 Rg-25044
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00461 z dne 18. 10. 1995,
pod št. vložka 1/08154/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5761727
Firma: ARABELA, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ARABELA, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Maribor, Roška ulica 42
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanoviteljica Muršič Sonja, izstopila

17. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/05055 Rg-25045
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05055 z dne 18. 10. 1995,
pod št. vložka 1/03189/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5438519
Firma:  JIM  MARKETING  podjetje

za marketing, svetovanje in zastopanje,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Maribor, V zavoju 40
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Vogrin Mlakar Inge in

Mlakar Jože, izstopila 17. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/02278 Rg-25047
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02278 z dne 18. 10. 1995,
pod št. vložka 1/01463/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5332524
Firma: MAGO, trgovina na veliko v

tranzitu, engineering, agencija in marke-
ting, d.o.o.

Skrajšana firma: MAGO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Bruna Godca 3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica Golob Tanja, izstopila 17.

10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/02412 Rg-25048
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02412 z dne 18. 10. 1995,
pod št. vložka 1/02293/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5381762
Firma: KAMARA trgovsko, proizvod-

no in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: KAMARA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Gosposvetska cesta 67
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica Raškovič Katarina Mari-

ja, izstopila 17. 10. 1995
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/01224 Rg-25049
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/01224 z dne 19. 10. 1995,
pod št. vložka 1/05169/00 izbrisalo iz sod-
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nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5584329
Firma: G & K ENERGY, d.o.o.
Skrajšana  firma:  G & K  ENERGY,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kamnica, Pod vinogradi 8
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja Krajnc Viktor in Greif Šte-

fan, izstopila 17. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/05954 Rg-25050
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05954 z dne 18. 10. 1995,
pod št. vložka 1/04944/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5638704
Firma:  EMITTER  inženiring,  proiz-

vodnja in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: EMITTER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Tančeva 11
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Majer Roman, izstopil

17. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/05717 Rg-25053
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05717 z dne 18. 10. 1995,
pod št. vložka 1/03849/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5680999
Firma: PROMET, trgovsko, storitveno

in gradbeno podjetje, d.o.o.
Skrajšana  firma:  PROMET  trgovsko,

storitveno in gradbeno podjetje, d.o.o.
Sedež: Maribor, Limbuška 50/b
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Korošak Mihael, izstopil

17. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/05222 Rg-25056
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05222 z dne 18. 10. 1995,
pod št. vložka 1/04948/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: GTM, trgovina, posredovanje,
marketing, d.o.o.

Skrajšana firma: GTM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Lenardonova 26
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Sučič Izidor in Gojčič Dar-

ko, izstopila 17. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/00674 Rg-25057
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/00674 z dne 17. 10. 1995,
pod št. vložka 1/04480/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5538599
Firma: ŠINKEC, podjetje za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ŠINKEC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Čebelarska 8
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Šinkec Branko, izstopil

17. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 95/00166 Rg-25596
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00166 z dne 25. 10. 1995,
pod št. vložka 1/08699/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5795451
Firma: PLIMON, podjetje za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PLIMON, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pesnica, Gradiška 218
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Kacl Gvidon, izstopil

23. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/05136 Rg-25599
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05136 z dne 20. 10. 1995,
pod št. vložka 1/08099/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5756529
Firma: REPARATUR, gradbene stori-

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

govornostjo
Sedež: Lenart, Cmureška 34
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Pihler Danilo, izstopil

17. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/02281 Rg-25604
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02281 z dne 20. 10. 1995,
pod št. vložka 1/07183/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5690617
Firma: PPS-AMID, proizvodnja, stori-

tve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: PPS-AMID, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Hoče, Zelena 7

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Zorec Mojca in Zorec Alo-

jz, izstopila 17. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/03072 Rg-25607
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/03072 z dne 20. 10. 1995,
pod št. vložka 1/01560/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5352878
Firma: BOR, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: BOR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Zgornja Polskava, Bračičeva 7
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Ajtnik Janez in Štraus Mar-

jan, izstopila 17. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/04997 Rg-25614
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04997 z dne 24. 10. 1995,
pod št. vložka 1/07174/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5733561
Firma: OLC, organizacija in logistični

consulting, d.o.o.
Skrajšana firma: OLC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Slivnica - Orehova vas, Mari-

borska cesta 13
Osnovni kapital: 1,609.590 SIT
Ustanoviteljica: Grašič Daniela, izstopila

23. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/04252 Rg-25616
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04252 z dne 24. 10. 1995,
pod št. vložka 1/01454/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: RO-INŽENIRING, podjetje za
proizvodnjo računalniške opreme in av-
tomatizacijo proizvodnih procesov, d.o.o.

Skrajšana  firma:  RO-INŽENIRING,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Maribor, Miklošičeva 6
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Gerbec Vladimir, Gerbec

Igor, Družovec Marjan in Paglavec Miro-
slav, izstopili 23. 10. 1995.

Srg 94/06113 Rg-25618
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/06113 z dne 24. 10. 1995,
pod št. vložka 1/07420/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5702186
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Firma: FAIR-PROM, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: FAIR-PROM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Pregarčevih 26
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Zagrajšek Demetrij in Mar-

kovič Majda, izstopila 23. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/04867 Rg-25624
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04867 z dne 20. 10. 1995,
pod št. vložka 1/02559/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: HYGIADENT, podjetje za pro-
izvodnjo ustno-higienskih pripomočkov,
storitve in trgovino, d.o.o.

Skrajšana firma: HYGIADENT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Dolarjeva 5
Osnovni kapital: 733.426 SIT
Ustanovitelj: Gustinčič Danilo, izstopil

17. 10. 1995.

Srg 94/01715 Rg-25626
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/01715 z dne 25. 10. 1995,
pod št. vložka 1/01247/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5312272
Firma: MM TRADE, trgovina na debe-

lo in drobno, d.o.o.
Skrajšana firma: MM TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Trg Borisa Kidriča 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Mežnar Marija in Mežnar

Igor, izstopila 23. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/02577 Rg-25631
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02577 z dne 25. 10. 1995,
pod št. vložka 1/07211/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: PETRONIC, podjetje za trže-
nje, proizvodnjo in storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: PETRONIC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Starše, Zlatoličje 75 b
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Petek Anton in Petek Kri-

stina, izstopila 23. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/03760 Rg-25632
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/03760 z dne 25. 10. 1995,
pod št. vložka 1/04984/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa

zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5615810
Firma: GETING, podjetje za gradbe-

ništvo, ekonomiko, trgovino in inženiring,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Streliška 57
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Kosi Nevenka in Kosi Pe-

ter, izstopila 23. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/01085 Rg-25636
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/01085 z dne 20. 10. 1995,
pod št. vložka 1/08305/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5772826
Firma: RAČ-DAN, storitve, trgovina,

export-import, d.o.o.
Skrajšana firma: RAČ-DAN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Vzhodna 30
Osnovni kapital: 148.085,70 SIT
Ustanoviteljica: Ristič Daniela, izstopila

17. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/05618 Rg-25639
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05618 z dne 20. 10. 1995,
pod št. vložka 1/05963/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5642361
Firma: ZEUS, podjetje za opravljanje

izobraževalnih in organizacijskih storitev,
posredovanje kulturnih vrednot in turi-
zem, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Pod vinogradi 51
Osnovni kapital: 12.740 SIT
Ustanovitelj: Kuzmič Štefan, izstopil

17. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 95/00442 Rg-25640
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00442 z dne 20. 10. 1995,
pod št. vložka 1/08839/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5796865
Firma: I.S.V., podjetje za posredniške

zavarovalne posle, d.o.o.
Skrajšana firma: I.S.V., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Partizanska 3-5
Osnovni kapital: 350.000 SIT
Ustanoviteljica: Žižek Biserka, izstopila

17. 10. 1995.

Družba izbrisana iz sodnega registra za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/02980 Rg-25661
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02980 z dne 20. 10. 1995,
pod št. vložka 1/02414/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5395542
Firma: DATOUR-IMPEX, podjetje za

marketing in turizem, d.o.o.
Skrajšana  firma:  DATOUR-IMPEX,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Gregorčičeva 34/a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Žula Danijela Marija, iz-

stopila 17. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/05198 Rg-25664
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05198 z dne 20. 10. 1995,
pod št. vložka 1/03493/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5466954
Firma: PROPOS, podjetje za industrij-

sko proizvodnjo, trgovino in zastopanje,
d.o.o.

Skrajšana firma: PROPOS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Strossmayerjeva 29
Osnovni kapital: 5.000 SIT
Ustanovitelja: Dolinšek Igor in Bublič

Valerija, izstopila 17. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/02152 Rg-25666
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02152 z dne 20. 10. 1995,
pod št. vložka 1/01236/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5309328
Firma: TRING, podjetje za opravlja-

nje storitev v gospodarstvu, d.o.o.
Skrajšana firma: TRING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Prušnikova 10
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Varga Bela in Bakoš An-

draš, izstopila 17. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/04615 Rg-25668
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04615 z dne 18. 10. 1995,
pod št. vložka 1/08730/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5788579
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Firma: PREDOK, storitveno in trgov-
sko podjetje, d.o.o.

Skrajšana firma: PREDOK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Frankolovska 22
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Krnjak Sabina, izstopila

17. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/04767 Rg-25669
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04767 z dne 17. 10. 1995,
pod št. vložka 1/06492/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: ŠERER, podjetje za pohištveni
inženiring, oblikovanje in projektiranje,
d.o.o.

Skrajšana firma: ŠERER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Ob železnici 12
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Šerer Aleksander, izstopil

17. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/04376 Rg-25672
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04376 z dne 18. 10. 1995,
pod št. vložka 1/02380/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5391580
Firma: KLEPTIS, podjetje za proizvod-

njo, storitve in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: KLEPTIS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež:  Miklavž  na  Dravskem  polju,

Kurirčkova 11
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelji: Tisaj Rajko, Tisaj Marija in

Tisaj Valent, izstopili 17. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/05693 Rg-25674
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05693 z dne 18. 10. 1995,
pod št. vložka 1/08006/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5772320
Firma: MEHANOHIT, trtovina, pro-

izvodnja in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MEHANOHIT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Šentiljska 131
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Potočnik Simon in Potoč-

nik Manica, izstopila 17. 10. 1995.
Družba  izbrisana  iz  sodnega  registra

zaradi  prenehanja  po  skrajšanem  postop-
ku.

Srg 94/05109 Rg-25677
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05109 z dne 18. 10. 1995,
pod št. vložka 1/05184/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5611733
Firma: SLIX, podjetje za proizvodnjo,

storitve in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: SLIX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Kosarjeva ulica 35
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Gornik Davor, izstopil

17. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/04987 Rg-25679
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04987 z dne 17. 10. 1995,
pod št. vložka 1/06922/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: NIRVANA, storitve in trgovina,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Tyrševa 4
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Pukšič Edvard in Pukšič

Mirica, izstopila 17. 10. 1995.

Srg 94/05566 Rg-25683
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05566 z dne 18. 10. 1995,
pod št. vložka 1/06064/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5635314
Firma: GODEC, avtošola in storitve,

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

govornostjo
Sedež: Miklavž na Dravskem polju, Us-

koška 90
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Godec Milan, izstopil

17. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/05339 Rg-25685
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05339 z dne 20. 10. 1995,
pod št. vložka 1/03743/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5482178
Firma: REPROS, računalniški elektro

programski razvoj opreme in servis, d.o.o.
Skrajšana firma: REPROS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Laporje, Laporje 105
Osnovni kapital: 14.700 SIT

Ustanovitelj: Otorepec David, izstopil 17.
10. 1995.

Družba izbrisana iz sodnega registra za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/04126 Rg-25688
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04126 z dne 20. 10. 1995,
pod št. vložka 1/05130/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: EA, trgovina elektronike, raču-
nalništva in opreme, d.o.o.

Skrajšana firma: EA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Koroška cesta 52
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Visnovič Vera in Visnovič

Franc, izstopila 17. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/02733 Rg-25691
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02733 z dne 18. 10. 1995,
pod št. vložka 1/06107/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma:  MITAG,  podjetje  za  trženje,
proizvodnjo in storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: MITAG, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Slovenska 38/a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Gubenšek Anti in Trojner

Milena, izstopila 17. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/02579 Rg-25693
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02579 z dne 18. 10. 1995,
pod št. vložka 1/03771/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: TIGEST, podjetje za trgovino,
storitve, transport in turizem, d.o.o.

Skrajšana firma: TIGEST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Dupleška 52
Osnovni kapital: 3.000 SIT
Ustanovitelji: Kovačič Amalija, Preisak

Franc in Veit Srečko, izstopili 17. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 95/00273 Rg-25694
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/00273 z dne 20. 10. 1995,
pod št. vložka 1/04605/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: VEPECO, trgovsko in storitve-
no podjetje, d.o.o.

Skrajšana firma: VEPECO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
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Sedež:  Miklavž  na  Dravskem  polju,
Ulica Kirbiševih 6

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: Vezjak Boris, Pepelnik

Cvetko in Cander Hans, izstopili 17. 10.
1995.

Srg 94/02961 Rg-25695
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02961 z dne 19. 10. 1995,
pod št. vložka 1/07292/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: I.M.I. MACHTON, glasbeni in-
strumenti, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Maribor, Pod gradiščem 8
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Mach Miroslav, izstopil

17. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/05959 Rg-25696
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05959 z dne 19. 10. 1995,
pod št. vložka 1/01792/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5362814
Firma: ELOMATIC, trgovsko in stori-

tveno podjetje, export-import, d.o.o.
Skrajšana firma: ELOMATIC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež:  Pekre-Limbuš,  Bistrica  pri

Limbušu 138
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Lopič Otilija in Lopič Ema-

nuel, izstopila 17. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/02277 Rg-25699
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02277 z dne 17. 10. 1995,
pod št. vložka 1/01468/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5342902
Firma: LESAR, proizvodno in trgovsko

podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: LESAR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Pekre-Limbuš, Pod klancem 12
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kučan Ernest in Celinšek

Franc, izstopila 17. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/06737 Rg-25702
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/06737 z dne 18. 10. 1995,
pod št. vložka 1/08398/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5765820

Firma: ELEKTRO MARČIČ, elektroin-
stalacije, strelovodi, servis, meritve in tr-
govina, d.o.o.

Skrajšana firma: ELEKTRO MARČIČ,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maribor, Ulica Štrauhovih 33
Osnovni kapital: 108.200 SIT
Ustanovitelj: Marčič Edvard, izstopil

17. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/06866 Rg-25706
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/06866 z dne 18. 10. 1995,
pod št. vložka 1/06585/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: LONČARIČ, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Bazoviška 5
Osnovni kapital: 16.340 SIT
Ustanovitelj: Lončarič Beno, izstopil

17. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/00331 Rg-25707
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/00331 z dne 18. 10. 1995,
pod št. vložka 1/02723/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5393744
Firma: PORAX, proizvodno in trgov-

sko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: PORAX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  Pekre-Limbuš,  Limbuško  na-

brežje 15
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelji: INNOVA, export-import,

dipl. ing. Raissakis, Handelsgessellschaft
m.b.H., POSCH GESELLSCHAFT, m.b.H.,
GG MARIBOR, n.sol.o., Maribor in EMPO-
RIO, zunanjetrgovinsko podjetje, d.o.o., iz-
stop 17. 10. 1995.

Družba izbrisana iz sodnega registra za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/02178 Rg-26256
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02178 z dne 7. 11. 1995,
pod št. vložka 1/08511/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5787602
Firma: FANČI SHOP, podjetje za trgo-

vino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: FANČI SHOP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Slovenska Bistrica, Tomšičeva

46
Osnovni kapital: 426.000 SIT

Ustanovitelj: Gomaz Rastisav, izstopil 30.
10. 1995.

Družba izbrisana iz sodnega registra za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/04573 Rg-26265
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04573 z dne 7. 11. 1995,
pod št. vložka 1/01214/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5305225
Firma: ELSTOR, podjetje za elektro-

tehnične storitve in trženje, d.o.o.
Skrajšana firma: ELSTOR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Raški dol 9
Osnovni kapital: 2.577,52 SIT
Ustanovitelj: Lešer Branko, izstopil

30. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/03649 Rg-26267
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/03649 z dne 7. 11. 1995,
pod št. vložka 1/02425/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5390001
Firma: AVTO GRAČNER, trgovina in

storitve, d.o.o.
Skrajšana  firma:  AVTO  GRAČNER,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Cesta XIV. divizije 45
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelja: Gračner Vesna in Gračner

Ivan, izstopila 30. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/03383 Rg-26276
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/03383 z dne 24. 10. 1995,
pod št. vložka 1/03518/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5472946
Firma: BID MARKT, podjetje za mar-

keting in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BID MARKT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Jagičeva 7
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Kocbek Brigita, izstopi-

la 23. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/00334 Rg-26278
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/00334 z dne 24. 10. 1995,
pod št. vložka 1/04949/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5584353
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Firma: POLAM, proizvodnja, trgovi-
na, storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: POLAM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež:  Miklavž  na  Dravskem  polju,

Antoličičeva 6
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Potrč Davorin, izstopil

23. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/01123 Rg-26279
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/01123 z dne 24. 10. 1995,
pod št. vložka 1/03004/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5440327
Firma: REIVIG, export-import, pod-

jetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in
inženiring, d.o.o.

Skrajšana firma: REIVIG, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Bezenškova 66
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Terzič Regina, izstopila

23. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/04852 Rg-26282
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04852 z dne 24. 10. 1995,
pod št. vložka 1/04785/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5563577
Firma: INVESTPLAN, podjetje za sve-

tovalni inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: INVESTPLAN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Ulica Josipa Priola 9
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Weingerl Jožef, izstopil

23. 10. 1995.
Družba  izbrisana  iz  sodnega  regi-

stra zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku.

Srg 94/00274 Rg-26283
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/00274 z dne 24. 10. 1995,
pod št. vložka 1/08345/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: EURO PAPIR, trgovsko pod-
jetje, d.o.o.

Skrajšana firma: EURO PAPIR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Prušnikova 50
Osnovni kapital: 137.682 SIT
Ustanovitelj: Dvoršak Dušan, izstopil

23. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/03353 Rg-26284
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/03353 z dne 24. 10. 1995,
pod št. vložka 1/03728/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5481066
Firma: ŽIV-ŽAV, podjetje za gostins-

tvo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ŽIV-ŽAV, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zgornja Ložnica, Prepuž 6/a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Jug Marija, izstopila

23. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/05630 Rg-26294
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05630 z dne 24. 10. 1995,
pod št. vložka 1/05991/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5629055
Firma: ŠTAJERSKA FILM, storitveno

podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ŠTAJERSKA FILM,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Orehova vas-Slivnica, Kolma-

nova 73
Osnovni kapital: 26.800 SIT
Ustanovitelj: Haložan Jožef, izstopil

24. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/06118 Rg-26298
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/06118 z dne 24. 10. 1995,
pod št. vložka 1/06893/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5706432
Firma: WORKSOFT, proizvodno, sto-

ritveno in trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: WORKSOFT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Lovrenc na Pohorju, Planinska

cesta 18
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Koper Peter in Krebs Zo-

ran, izstopila 23. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/03386 Rg-26534
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/03386 z dne 9. 11. 1995,
pod št. vložka 1/02592/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5398762

Firma: ART CONSULTING, podjetje
za storitve in trgovino, d.o.o.

Skrajšana firma: ART CONSULTING,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Maribor, Slovenska 36
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Visočnik Katarina, izsto-

pila 4. 11. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/00986 Rg-26547
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/00986 z dne 7. 11. 1995,
pod št. vložka 1/01491/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5362580
Firma:  METALCONTOR,  proizvod-

nja, kooperacija, trgovina, d.o.o.
Skrajšana  firma:  METALCONTOR,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Strossmayerjeva 8
Osnovni kapital: 40.516,70 SIT
Ustanovitelja: Gubo, Guthmann-Bottler

G.m.b.H. in Petrovčič Branko, izstopila 4. 11.
1995.

Družba izbrisana iz sodnega registra za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/06769 Rg-26564
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/06769 z dne 9. 11. 1995,
pod št. vložka 1/00991/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5292484
Firma: KAPITAL, razvoj, organizaci-

ja in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: KAPITAL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Slovenska Bistrica, Partizanska

27
Osnovni kapital: 2.001 SIT
Ustanovitelj: Pipenbaher Jože, izstopil 4.

11. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/05215 Rg-24298
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05215 z dne 26. 9. 1995,
pod št. vložka 1/08551/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: ANDKOV, trgovina, prevozniš-
tvo in storitve, export-import, d.o.o.

Skrajšana firma: ANDKOV, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Starše, Starše 68
Osnovni kapital: 408.640 SIT
Ustanovitelj: Kovaček Andrej, izstopil

25. 9. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.
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Srg 6464/94 Rg-100
Družba Proizvodno, storitveno in tr-

govsko   podjetje   “NORTH-SOUTH”,
d.o.o., Miklošiševa 2, Slovenska Bistrica,
reg. vl. 1/2863-00, katere ustanovitelja sta
Braučič Bogdan, Miklošičeva 2, Slovenska
Bistrica in Soster Milan, Schneskenhausen,
Muhl Strasse 2, Nemčija, po sklepu ustano-
viteljev družbe z dne 30. 12. 1994, preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Braučič
Bogdan, Miklošičeva 2, Slovenska Bistrica
in Soster Milan, Schneskenhausen, Muhl
Strasse 2, Nemčija.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodiš-
ču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 7. 1995

Srg 6642/94 Rg-101
Družba  ZITTI,  trgovina  na  veliko  v

tranzitu, ingeniring, agencija, marketing
in leasing, d.o.o., Gregorčičeva ul. 7, Ma-
ribor, reg. vl. 1/3775-00, katere ustanovi-
telj je Zitterschlager Božidar, Gregorčičeva
ul. 7, Maribor, po sklepu ustanovitelja druž-
be z dne 28. 12. 1994, preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Zitterschla-
ger Božidar, Gregorčičeva ul. 7, Maribor.

Srg 934/94 Rg-102
Družba VOG, podjetje za proizvodnjo,

trgovino in storitve, d.o.o., Košaški dol
20, Maribor, reg. vl. 1/5832-00, katere us-
tanovitelj je Golob Vlado, Košaški dol 20,
Maribor, po sklepu ustanovitelja družbe z
dne 21. 4. 1994, preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Golob Vla-
do, Košaški dol 20, Maribor.

Srg 602/95 Rg-103
Družba  VAMOS,  storitve  in  trgovi-

na,  d.o.o.,  Selniška  c. 4,  Ruše,  reg.  vl.
1/3748-00, katere ustanovitelj je Eigner Vas-
ja, Selniška cesta 6, Ruše, po sklepu ustano-
vitelja družbe z dne 29. 5. 1995, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Eigner Vas-
ja, Selniška cesta 6, Ruše.

Zoper te sklepe lahko družbeniki, upniki
ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodiš-
ču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklepe o izbrisu družb iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 7. 1995

Srg 5500/94 Rg-104
Družba PRO-TIP, podjetje za trgov-

ske, proizvodne in storitvene dejavnosti,
d.o.o., Rače, Ješenca 19, reg. vl. 1/1523-00,
katere ustanovitelja sta Plajh Anton in Plajh
Vesna, oba Rače, Ješenca 19, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Plajh An-
ton in Plajh Vesna, oba Rače, Ješenca 19.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodiš-
ču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 7. 1995

Srg 111/95 Rg-105
Družba VALLES, trgovina, proizvod-

nja, storitve, d.o.o., Duh na Ostrem vrhu,
Veliki Boč 18, reg. vl. 1/2873-00, katere
ustanovitelj je Herman Valher, Duh na Os-
trem vrhu, Veliki Boč 18, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Herman Val-
her, Duh na Ostrem vrhu, Veliki Boč 18.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodiš-
ču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 31. 7. 1995

Srg 6922/94 Rg-106
Družba  APEX  SPORT  COMPANY,

uvoz-izvoz, d.o.o., Maribor, Maroltova 47,
reg. vl. 1/8168-00, katere ustanovitelja sta
Viraj Robert, Maribor, Maroltova 47 in Pe-
tek Roland, Maribor, Liebknechtova 6, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Viraj Ro-
bert, Maribor, Maroltova 47 in Petek Ro-
land, Maribor, Liebknechtova 6.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodiš-
ču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 8. 1995

Srg 6837/94 Rg-107
Družba STAMP, proizvodnja, trgovina

in storitve, d.o.o., Maribor, Hrvatska 11,
reg. vl. 1/6478-00, katere ustanovitelja sta
Skrbiš Sabina in Skrbiš Marjan, oba Mari-
bor, Hrvatska 11, preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Skrbiš Sa-
bina in Skrbiš Marjan, oba Maribor, Hrvat-
ska 11.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodiš-
ču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 9. 1995

Srg 1379/95 Rg-108
Družba  METALNA  SEKAM,  proiz-

vodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Mari-
bor, Jaskova 18, reg. vl. 1/6534-00, katere
ustanovitelji so METALNA SERVIS, d.o.o.,
Maribor, Jaskova ulica 18, Kamag Trans-

porttechnik GmbH & Co., Nemčija, Ulm/Do-
nau, Daimlerstrasse 14, Anton Lesar, Mari-
bor, Ciril-Metodova ulica 6 in Jože Lesjak,
Maribor, Radvanjska cesta 112a, preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli METAL-
NA SERVIS, d.o.o., Maribor, Jaskova ulica
18, Kamag Transporttechnik GmbH & Co.,
Nemčija, Ulm/Donau, Daimlerstrasse 14,
Anton Lesar, Maribor, Ciril-Metodova ulica
6 in Jože Lesjak, Maribor, Radvanjska cesta
112a.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodiš-
ču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 12. 1995

MURSKA SOBOTA

Srg 325/94 Rg-22267
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba IPM, podjetje za proizvodnjo,

trgovino in inženiring, Gornja Radgona,
d.o.o., Trg svobode 12, Gornja Radgona,
vpisana pod vl. št. 1/1663-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
lja Škrobar Vladimirja, Trg svobode 12,
Gornja Radgona, z dne 22. 4. 1995.

Družba ima poplačane vse obveznosti
ter urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila vseh morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe je prevzel ustano-
vitelj Škrobar Vladimir, Trg svobode 12,
Gornja Radgona.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
ustanovitelja.

Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upni-
ki ali pristojni državni organi v roku 15 dni
od dneva objave vložijo ugovor pri Okrož-
nem sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 15. 9. 1995

Srg 649/94 Rg-23789
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba TIMO, proizvodno-storitveno

in  trgovsko  podjetje,  Murska  Sobota,
d.o.o., Cankarjeva ul. 53, vpisana pod vl.
št. 1/896-00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanoviteljice Luk Vere,
Lendavska 23, Murska Sobota, z dne 22. 4.
1995.

Družba ima poplačane vse obveznosti
ter urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila vseh morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe je prevzela ustano-
viteljica Luk Vera, Lendavska 23, Murska
Sobota.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
ustanovitelja.

Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upni-
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ki ali pristojni državni organi v roku 15 dni
od dneva objave vložijo ugovor pri Okrož-
nem sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 10. 1995

Srg 331/94 Rg-23790
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba PESTRO – PEČNIK, podjetje

za strojno obdelavo kovin in plastike, tr-
ženje,  špedicijo,  prevoze  in  inženiring,
Ljutomer, d.o.o., Ptujska 5, vpisana pod
vl. št. 1/1195-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanovitelja Pečnik Jo-
žefa, Ptujska 5, Ljutomer, z dne 22. 4. 1995.

Družba ima poplačane vse obveznosti
ter urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila vseh morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe je prevzel ustano-
vitelj Pečnik Jožef, Ptujska 5, Ljutomer.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
ustanovitelja.

Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upni-
ki ali pristojni državni organi v roku 15 dni
od dneva objave vložijo ugovor pri Okrož-
nem sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 10. 1995

Srg 383/94 Rg-24697
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba MULTISERVIS, storitveno-tr-

govsko podjetje, Krapje, d.o.o., Krapje
29/A, Veržej, vpisana pod vl. št. 1/891-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine, z dne 28. 4. 1995.

Družba ima poplačane vse obveznosti
ter urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila vseh morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe sta prevzela usta-
novitelja Katarina Slemenšek, Krapje 29/a
in Miran Kovačič, Krapje 29/a.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
ustanovitelja.

Srg 1223/94 Rg-24700
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba HORVAT, trgovina na debelo

in  drobno, izvoz-uvoz, Žižki, d.o.o., Žižki
61a,  Črenšovci,  vpisana  pod  vl.  št.
1/427-00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu ustanovitelja Horvat Jožefa, Žižki
61a, Črenšovci, z dne 27. 12. 1995.

Družba ima poplačane vse obveznosti
ter urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila vseh morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe je prevzel ustano-
vitelj Horvat Jožef, Žižki 61a, Črenšovci.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
ustanovitelja.

Zoper ta sklep ustanoviteljev o preneha-
nju družb po skrajšanem postopku lahko
upniki ali pristojni državni organi v roku 15

dni od dneva objave vložijo ugovor pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklepa o izbrisu družb
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 10. 1995

Srg 709/94 Rg-24698
Okrožno  sodišče  v  Murski  Soboti

kot registrsko  sodišče  objavlja  nasled-
nji  sklep:

Družba ELEKTRONIKA, podjetje za
proizvodnjo  elektrotehničnih  izdelkov,
Lendava,  d.o.o.,  Tomšičeva  15,  vpisana
pod vl. št. 1/389-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine družbe, z dne
20. 5. 1995.

Družba ima poplačane vse obveznosti ter
urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila vseh morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe sta prevzela usta-
novitelja Dobrijevič Marija in Dobrijevič
Ivan, oba Tomšičeva 15, Lendava.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
ustanovitelja.

Srg 676/94 Rg-24699
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba LAPIS, storitveno in trgovsko

podjetje, Črenšovci, d.o.o., T. Pleja 4, vpi-
sana pod vl. št. 1/1241-00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine, z dne
10. 5. 1995.

Družba ima poplačane vse obveznosti ter
urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila vseh morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe sta prevzela usta-
novitelja Sever Franc in Sever Marija, oba
T. Pleja 4, Črenšovci.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
ustanovitelja.

Srg 1221/94 Rg-24701
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba MAD HOUSE, trgovsko, pro-

izvodno in storitveno podjetje, Murska So-
bota, d.o.o., Nikole Tesla 2, vpisana pod vl.
št. 1/1526-00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanovitelja Ščap Leona,
Nikole Tesla 2, Murska Sobota, z dne 21.
12. 1994.

Družba ima poplačane vse obveznosti ter
urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila vseh morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe je prevzel ustano-
vitelj Ščap Leon, Nikole Tesla 2, Murska
Sobota.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
ustanovitelja.

Zoper te sklepe ustanoviteljev o prene-
hanju družb po skrajšanem postopku lahko
upniki ali pristojni državni organi v roku 15
dni od dneva objave vložijo ugovor pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklepe o izbrisu družb
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 18. 10. 1995

Srg 391/94 Rg-25035
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba TPU, trgovsko, posredniško in

uslužnostno  podjetje  Rakičan,  d.o.o.,
Rakičan, Panonska 28, Murska Sobota,
vpisana pod vl. št. 1/785-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
ljev Topolnik Martina in Topolnik Roma-
na, oba Rakičan, Panonska 28, z dne 11. 5.
1995.

Družba ima poplačane vse obveznosti
ter urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila vseh morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe sta prevzela usta-
novitelja Topolnik Martin in Topolnik Ro-
man, oba Rakičan, Panonska 28.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
ustanovitelja.

Srg 1179/94 Rg-25061
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba BELMURA, trgovina in stori-

tve, Murska Sobota, d.o.o., Cankarjeva
60,  Murska  Sobota,  vpisana  pod  vl.  št.
1/1587-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanovitelja Jožefa Rituperja,
Lendavsko naselje 27, Murska Sobota, z
dne 23. 12. 1994.

Družba ima poplačane vse obveznosti
ter urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila vseh morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe je prevzel ustano-
vitelj Jožef Rituper, Lendavsko naselje 27,
Murska Sobota.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
ustanovitelja.

Zoper ta sklepa ustanoviteljev o prene-
hanju družb po skrajšanem postopku lahko
upniki ali pristojni državni organi v roku 15
dni od dneva objave vložijo ugovor pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklepa o izbrisu družb
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 25. 10. 1995

Srg 1254/94 Rg-25422
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba  Valerija,  trgovsko  podjetje,

Krog, d.o.o., Krog, Murnova 2, Murska
Sobota, vpisana pod vl. št. 1/465-00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu usta-
noviteljev Slekovec Valerije in Slekovec An-
tona, oba Krog, Murnova 2, z dne 28. 12.
1994.

Družba ima poplačane vse obveznosti
ter urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila vseh morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe sta prevzela usta-
novitelja Slekovec Valerija in Slekovec An-
ton, oba Krog, Murnova 2, Murska Sobota.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
ustanovitelja.

Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upni-
ki ali pristojni državni organi v roku 15 dni
od dneva objave vložijo ugovor pri Okrož-
nem sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer
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sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 30. 10. 1995

NOVA GORICA

Rg-24994
Družba Servis malih podjetij, računo-

vodstvo, trgovina, uvoz, izvoz, marketing,
d.o.o., Nova Gorica, s sedežem Cankarje-
va 62, Nova Gorica, ki je vpisana pri Okrož-
nem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
reg. vl. 1-409-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu upravnega odbora za-
druge, ki ga je sprejela Obrtna zadruga Obrt-
nik, z.o.o., Nova Gorica, kot edina družbe-
nica navedene družbe.

Ustanovitelj in družbenik je Obrtna za-
druga Obrtnik, z.o.o., Nova Gorica, ki prev-
zema obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanovitelju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanovitelja 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 sodiš-
če sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.

Rg-25009
Družba MAFRA, d.o.o., proizvodno, tr-

govsko podjetje, Budanje 5/č, Vipava, s
sedežem Budanje 5/č, Vipava, ki je vpisana
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v regi-
stru s št. reg. vl. 1-1725-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
lja družbe z dne 25. 1. 1995.

Ustanovitelj in družbenik je Mavrič
Franc, Budanje 5/č, Vipava, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanovite-
lju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanovitelja 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 sodiš-
če sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 1. 1995

Rg-24422
Družba OLIMP, d.o.o., Idrija, raziska-

ve, inženiring, svetovanje, hidrogeologija,
ekologija, geologija, Idrija, s sedežem Idri-
ja, Prešernova 8/a, ki je vpisana pri Okrož-
nem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
reg. vl. 1-1559-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 10. 2. 1995.

Ustanovitelji družbe so Jože Janež, La-
pajnetova 13, Idrija, Andrej Albreht, Rožna
10/c, Idrija, Pavla Pavšič, Grilčeva 35, Idri-
ja, Jože Čar, Beblerjeva 4, Idrija, Jakob Mar-
tini, Kajuhova 12, Idrija in Martina Pišljar,
Godovič 25a, Idrija, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada vsem ustano-
viteljem.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanovitelja 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 sodiš-
če sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 2. 1995

Rg-24420
Družba  DVOR,  trgovsko  podjetje,

d.o.o., Cerkno, s sedežem Mostaniška c. 2,
Cerkno, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču
v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-1964-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 9. 3.
1995.

Ustanovitelj in družbenik je Mrkonjić
Mato, Mostaniška cesta 2, Cerkno, ki prev-
zema obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanovite-
lju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanovitelja 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 sodiš-
če sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 3. 1995

Rg-25008
Družba Trgovsko proizvodno podjetje

LESPRO, d.o.o., Ajdovščina, s sedežem
Lokavec 149, Ajdovščina, ki je vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-1066-00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanovitelja druž-
be z dne 21. 3. 1995.

Ustanovitelj in družbenik je Perenčevič
Mitja, IV. Prekomorske 51, Ajdovščina, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanovitelju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Rg-24427
Družba FAJDIGA, d.o.o., pridelava in

prodaja hrane, Lože, s sedežem Lože 35,

Vipava, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču
v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-1422-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanovitelja družbe z dne
21. 3. 1995.

Ustanovitelji so Ivan Fjadiga, Marija Faj-
diga, Marjan Fajdiga, vsi Lože 35, Vipava in
Ivan Fajdiga, sin Ivana, Gabrijanova 5, Vi-
pava, ki prevzemajo obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanovite-
ljem.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper ta sklepa o prenehanju družb po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodiš-
če sprejelo sklep o izbrisu družb iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklepe o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 3. 1995

Rg-25004
Družba Proizvodno trgovsko storitve-

no podjetje LESDOM, d.o.o., Vrhpolje, s
sedežem Vrhpolje 1/e, Vipava, ki je vpisa-
na pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v
registru s št. reg. vl. 1-2410-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
lja družbe z dne 23. 3. 1995.

Ustanoviteljica je Raspor Janja, Vrhpolje
1/e, Vipava, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanovitelji-
ci.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanovitelja 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 sodiš-
če sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 3. 1995

Rg-24425
Družba TULPA, trgovina na debelo in

drobno, d.o.o., Tolmin, s sedežem Tolmin,
Trg M. Tita 5, ki je vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-1923-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 27.
3. 1995.

Ustanovitelja sta Kavčič Vesna in Kavčič
Dimitrij, oba Rutarjeva 1, Tolmin, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanovite-
ljema.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
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roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodiš-
če sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 3. 1995

Rg-25006
Družba SKALA, gradnja, prenova in

vzdrževanje  sakralnih  objektov,  d.o.o.,
Stomaž, s sedežem Stomaž 11c, Ajdovšči-
na, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-1118-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanovitelja družbe z dne
29. 3. 1995.

Ustanovitelja sta Alojz Klemenčič, Sto-
maž 11a, Dobravlje in Škofijski ordinariat
Koper, ki prevzemata obveznost plačila mo-
rebitnih 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 us-
tanovitelja 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 sodiš-
če sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 3. 1995

Rg-24421
Družba AKTIVA, komercialne usluge,

d.o.o., Miren, s sedežem Orehovlje 2, Mi-
ren, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-1289-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
2. 4. 1995.

Ustanovitelja sta Uršič Aleksander, Ore-
hovlje 2, Miren in Nečemer Stanko, Heroja
Bračiča 32, Slovenske Konjice, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih 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 us-
tanovitelja 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 sodiš-
če sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 4. 1995

Rg-24996
Družba HOV & MIAV, trgovina, stori-

tve in nega domačih živali, d.o.o., Solkan,
s sedežem Ul. B. Kalina 65, Nova Gorica,
ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. reg. vl. 1-2446-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljice družbe z dne 24. 4. 1995.

Ustanoviteljica je Erna Rot, Ul. B. Kalina
65, Nova Gorica, ki prevzema obveznost

plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanovitelji-
ci.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanoviteljice 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 sodiš-
če sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 4. 1995

Rg-24997
Družba LINE 66, proizvodnja, trgovi-

na in zastopstva, Bukovica, d.o.o., s sede-
žem Bukovica 66, Volčja draga, ki je vpi-
sana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v
registru s št. reg. vl. 1-1181-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
ljev družbe z dne 15. 5. 1995.

Ustanovitelja sta Suzana de Lucca, Bu-
kovica 66/a in Klara de Lucca, Bukovica
66/a, Volčja draga, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanovitelji-
cama.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanovitelja 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 sodiš-
če sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 5. 1995

Rg-26395
Družba KOSMAČ, Kmetijstvo in trgo-

vina, d.o.o., Zadlog, Črni Vrh, s sedežem
Zadlog  27,  Črni  Vrh,  ki  je  vpisana  pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-2369-00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanovitelja druž-
be z dne 25. 5. 1995.

Ustanovitelj in družbenik je Janko Ko-
smač, Zadlog 27, Črni Vrh, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanovite-
lju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanovitelja 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 sodiš-
če sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 5. 1995

Rg-23057
Družba BIOSTIL, proizvodnja in pro-

daja naravnih gnojil za vzgojo lončnic in
drugih rastlin, d.o.o., Cerkno, Goriška 39,
s sedežem Goriška 39, Cerkno, ki je vpisa-
na pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v
registru s št. reg. vl. 1-1292-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
ljice družbe z dne 27. 5. 1995.

Ustanoviteljica je Ana Podobnik-Mene-
gatti, Goriška 39, Cerkno, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanovitelji-
ci.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanoviteljice 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 sodiš-
če sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 5. 1995

Rg-25020
Družba POP, podjetje za proizvodnjo,

organizacijo in poslovne storitve, Tolmin,
d.o.o., s sedežem Trg M. Tita 15, Tolmin,
ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. reg. vl. 1-931-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljev družbe z dne 15. 7. 1994.

Ustanovitelji so Pagon Stanislav, Pagon
Vera in Pagon Ervin, vsi Trg M. Tita 15,
Tolmin, ki prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanovite-
lju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanovitelja 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 sodiš-
če sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 7. 1994

Rg-25002
Družba HERA, d.o.o., podjetje za inže-

niring in računalništvo, Nova Gorica, s
sedežem Miloševa 10, Nova Gorica, ki je
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gori-
ci, v registru s št. reg. vl. 1-2367-00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu usta-
noviteljice družbe z dne 5. 9. 1995.

Ustanoviteljica je Tatjana Faganel, Ul.
XXX. divizije 13/a, Nova Gorica, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra pripada usta-
noviteljici.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 2 – 19. I. 1996 Stran 79

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanoviteljice 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 sodiš-
če sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 9. 1995

Rg-26403
Družba POUS GORICA, podjetje za

uslužnostne dejavnosti, družba z omejeno
odgovornostjo v družbeni lastnini, s sede-
žem Bazoviška 1, Nova Gorica, ki je vpisa-
na pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v
registru s št. reg. vl. 1-1519-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
lja družbe z dne 28. 9. 1995.

Ustanovitelj je SGP Gorica, d.o.o., Nova
Gorica, Erjavčeva 19, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanovite-
lju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanovitelja 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 sodiš-
če sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 9. 1995

Rg-25033
Družba LIS – ŠPED, prevozništvo, tr-

govina, uvoz in izvoz, d.o.o., Branik, s
sedežem Branik 88, Branik, ki je vpisana
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v regi-
stru s št. reg. vl. 1-2287-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
lja družbe z dne 30. 9. 1994.

Ustanovitelj in družbenik je Lisjak Igor,
Branik 88, Branik, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanovite-
lju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanovitelja 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 sodiš-
če sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 9. 1994

Rg-26401
Družba EKA, d.o.o., Nova Gorica,

Podjetje za posredovanje, uvoz in izvoz,
s sedežem Sergeja Mašere 1, Nova Gori-

ca, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-2405-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanovitelja družbe z dne
23. 10. 1995.

Ustanovitelj in družbenik je Erih Katnik,
Sergeja Mašere 1, Pristava, Nova Gorica, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanovite-
lju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanovitelja 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 sodiš-
če sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 10. 1995

Rg-25034
Družba PEGA, poslovno svetovanje in

tehnične storitve, Bilje, d.o.o., s sedežem
Bilje 135/b, ki je vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-929-00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 24.
10. 1994.

Ustanovitelji so Gale Jožica, Nova Gori-
ca, I. Regenta 4, Perozzi Evelina, Bilje 135/b,
Bilje in Gale Alen, Nova Gorica, Cankarjeva
16, ki prevzemajo obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanovite-
ljem.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanoviteljev 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 sodiš-
če sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 10. 1994

Rg-25032
Družba GORTRADE, uvoz, izvoz, tr-

govina,  d.o.o.,  Šempeter,  s  sedežem  Na
Pristavi 22, Šempeter, ki je vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-1084-00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanoviteljev druž-
be z dne 7. 11. 1994.

Ustanovitelja sta Kragelj Simon, Na Pri-
stavi 22, Šempeter in Bojan Kušar, Stjenko-
va 51, Šempeter, 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 ustanovite-
ljev.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanoviteljev 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 sodiš-
če sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 11. 1994

Rg-25023
Družba HELP, pomoč in svetovanje,

d.o.o., Idrija, s sedežem Prelovčeva ul. 3,
Idrija, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-1591-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanoviteljice družbe z dne
23. 11. 1994.

Ustanoviteljica je Vojka Koder-Hvalec,
Prelovčeva ul. 3, Idrija, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanovitelji-
ci.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanoviteljice 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 sodiš-
če sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 11. 1994

Rg-25003
Družba GRAF PRO, proizvodnja ra-

čunalniških sistemov, d.o.o., Tolmin, s se-
dežem Tumov drevored 23, Tolmin, ki je
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gori-
ci, v registru s št. reg. vl. 1-962-00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
viteljev družbe z dne 29. 11. 1994.

Ustanovitelji so Murovec Tomislav, Pre-
komorskih brigad 7, Tolmin, Poberaj Dani-
lo, Bratov Učakar 8, Ljubljana, Žemva Dam-
jan, Cesta v Podboršt 15, Ljubljana, Simčič
Miro, Kolodvorska 12, Ljubljana in Turk
Mirko, Kidričeva ulica 101, Trzin, ki prev-
zemajo obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanovite-
ljem.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanoviteljev 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 sodiš-
če sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 11. 1994

Rg-25018
Družba Modularni industrijski sistemi,

Nova Gorica, d.o.o., s sedežem Delpinova
13, Nova Gorica, ki je vpisana pri Okrož-
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nem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
reg. vl. 1-273-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 5. 12. 1994.

Ustanovitelji so Kralj Ivo, Partizanska
19a, Nova Gorica, Vuk Bogdan, Orehovlje
15a, Miren in Lestan Žarko, Orehovlje 53,
Miren, ki prevzemajo obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanovite-
ljem.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanoviteljev 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 sodiš-
če sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 12. 1994

Rg-25022
Družba E N storitve, proizvodnja, tr-

govina,  svetovanje,  inženiring,  Renče,
d.o.o., s sedežem Merljaki 5b, Renče, ki je
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gori-
ci, v registru s št. reg. vl. 1-854-00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
viteljev družbe z dne 7. 12. 1994.

Ustanovitelji in družbeniki so Erika Fur-
lan, Merljaki 5b, Renče, Nataša Pahor, No-
velo 3, Edbin Furlan, Merljaki 5b, Renče in
Vladimir Silič, Miren 94, Miren, ki prevze-
majo obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanovite-
ljem.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanoviteljev 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 sodiš-
če sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 12. 1994

Rg-25026
Družba KEMIX, podjetje za proizvod-

njo, zastopanje, trgovino in posredova-
nje, svetovanje in storitve, d.o.o., Ajdovš-
čina, s sedežem Šibeniška 21, Ajdovščina,
ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. reg. vl. 1-2444-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljice družbe z dne 12. 12. 1994.

Ustanoviteljica je Repič Danica, Šibeniš-
ka 21, Ajdovščina, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe ter
izbrisom iz registra pripada ustanoviteljici.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Rg-26414
Družba ARCUS, podjetje za intelek-

tualne storitve, trgovino, gostinstvo in po-
sredništvo, d.o.o., Kanal, s sedežem Grad-
nikova 24, Kanal, ki je vpisana pri Okrož-
nem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
reg. vl. 1-3064-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 12. 12. 1994.

Ustanovitelji so Ferdinand Žorž, Jaka
Žorž, Darja Žorž in Miha Žorž, vsi Gradni-
kova 24, Kanal, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanovite-
ljem.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper ta sklepa o prenehanju družb po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodiš-
če sprejelo sklep o izbrisu družb iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklepa o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 12. 1994

Rg-25031
Družba VALTER GRAFIKA, grafično

podjetje, d.o.o., Šempeter, s sedežem Pad-
lih borcev 33, Šempeter, ki je vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-1203-00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanovitelja druž-
be z dne 15. 12. 1994.

Ustanovitelj je Šuligoj Valter, Ulica Pad-
lih borcev 33, Šempeter, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanovite-
lju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanovitelja 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 sodiš-
če sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 12. 1994

Rg-25030
Družba EURAS, inženiring, svetovanje,

proizvodnja, notranja in zunanja trgovi-
na, d.o.o., Šempeter, s sedežem Podmark
12, Šempeter, ki je vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-1880-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 19.
12. 1994.

Ustanovitelj in družbenik je Beltram To-
maž, Podmark 12, Šempeter pri Gorici, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanovitelju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanovitelja 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 sodiš-
če sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 12. 1995

Rg-24418
Družba AVTO URŠIČ, d.o.o., Sp. Idri-

ja, s sedežem Spodnja Kanomlja 4, Spod-
nja Idrija, ki je vpisana pri Okrožnem so-
dišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-373-00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu ustanoviteljice družbe z dne
20. 12. 1994.

Ustanoviteljica je Andreja Uršič, Spod-
nja Kanomlja 4, Spodnja Idrija, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanovitelji-
ci.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanoviteljice 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 sodiš-
če sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 12. 1995

Rg-25021
Družba METALFORMA, d.o.o., Nova

Gorica, snovanje, projektiranje, izdelava
in trgovina kovinskih orodij, naprav in
delov – import-export, s sedežem Tomin-
čeva  1,  Nova  Gorica,  ki  je  vpisana  pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-832-00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanoviteljice
družbe z dne 21. 12. 1994.

Ustanoviteljica je Vesna Krušič Gregor-
čič, Tominčeva 1, Nova Gorica, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanovitelji-
ci.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Rg-25028
Družba UNI-X, trgovina in zastopniš-

tvo, d.o.o., Šempeter, s sedežem Vrtojba,
Laze 15, Šempeter pri Gorici, ki je vpisana
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v regi-
stru s št. reg. vl. 1-1101-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
ljice družbe z dne 21. 12. 1994.

Ustanoviteljica je Magdalena Kunej, Vr-
tojba, Laze 15, Šempeter pri Gorici, ki prev-
zema obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.
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Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanovitelji-
ci.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper ta sklepa o prenehanju družb po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodiš-
če sprejelo sklepa o izbrisu družb iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklepa o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 12. 1994

Rg-25017
Družba DOP, družba za organizacijo

pretoka in obdelave informacij, d.o.o., No-
va Gorica, s sedežem Rutarjeva 4, Nova
Gorica, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču
v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-389-00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu ustanoviteljice družbe z dne
22. 12. 1994.

Ustanoviteljica je Helena Štrancar, Ru-
tarjeva 4/B, Nova Gorica, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanovitelji-
ci.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanoviteljice 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 sodiš-
če sprejelo sklepa o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 12. 1994

Rg-25015
Družba BIRO BELISA, projektiranje,

nadzor in razmnoževanje projektov, p.o.,
Ajdovščina, s sedežem IV. Prekomorske
76, Ajdovščina, ki je vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-683-00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 23.
12. 1994.

Ustanovitelja sta Lidija Benka in Samuel
Benka, oba IV. Prekomorske 76, Ajdovšči-
na, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanovite-
ljema.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Rg-25052
Družba BOMINI, trgovina in storitve,

Nova Gorica, d.o.o., s sedežem Miloševa 6,
Nova Gorica, ki je vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-2426-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanoviteljice družbe z dne
23. 12. 1994.

Ustanoviteljica je Skočir Mira, Miloševa 6,
Nova Gorica, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanovitelji-
ci.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper ta sklepa o prenehanju družb po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodiš-
če sprejelo sklepa o izbrisu družb iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklepa o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 12. 1994

Rg-26386
Družba NIKO, inženiring, trgovanje in

zastopanje, Šempeter pri Gorici, d.o.o., s
sedežem Ivana Suliča 10 a, Šempeter, ki je
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gori-
ci, v registru s št. reg. vl. 1-910-00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
vitelja družbe z dne 27. 12. 1994.

Ustanovitelj je Kovačič Nikolaj, Ivana
Suliča 10/a, Šempeter pri Gorici, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanovite-
lju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanovitelja 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 sodiš-
če sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 12. 1994

Rg-26398
Družba  IZIS,  storitve  in  svetovanje,

d.o.o.,  s  sedežem  Staneta  Rozmana  43,
Idrija, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-2296-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 29.
12. 1994.

Ustanovitelj je Milivoj Tomac, Staneta
Rozmana 43, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanovite-
lju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Rg-26399
Družba GO-RAST, družba za svetova-

nje, posredništvo in razvoj, d.o.o., s sede-
žem Zadlog 57, Črni Vrh, ki je vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-1361-00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanovitelja druž-
be z dne 29. 12. 1994.

Ustanovitelj je Rajko Gostiša, Zadlog št.
27, Črni Vrh, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanovite-
lju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper ta sklepa o prenehanju družb po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodiš-
če sprejelo sklepa o izbrisu družb iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklepa o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 12. 1994

Rg-26408
Družba PRIMEX SERVIS, vzdrževanje

in čiščenje, d.o.o., Nova Gorica, s sedežem
Vipavska c. 13, Nova Gorica, ki je vpisana
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v regi-
stru s št. reg. vl. 1-2547-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
ljev družbe z dne 30. 12. 1994.

Ustanovitelja sta Primorje Export, p.o.,
Nova Gorica, Vipavska c. 13 in Primex,
d.d., Nova Gorica, Vipavska c. 13, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanovite-
ljema.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Rg-24394
Družba VITAS, import, export in trgo-

vina, d.o.o., Most na Soči, s sedežem Po-
staja 18, Most na Soči, ki je vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-1318-00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanovitelja druž-
be z dne 30. 12. 1995.

Ustanovitelj je Walter Jeklin, Postaja 18,
Most na Soči, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanovite-
lju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper ta sklepa o prenehanju družb po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodiš-
če sprejelo sklepa o izbrisu družb iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklepa o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 12. 1994

Srg 95/00038 Rg-28289
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00038 z dne 27. 12. 1995,
pod št. vložka 1/02787/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
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Matična št. 5703018
Firma: 2 EMME, d.o.o., transportne sto-

ritve, Nova Gorica
Skrajšana firma: 2 EMME, d.o.o., Nova

Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Nova Gorica, Bratov Hvalič 46
Osnovni kapital: 140.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 31. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
družbenika Miclausig Luigino, Stradone del-
la Mainizza št. 300, Farra d’Isonzo, Italia in
R.D.N., individualna družba, Stradone della
Mainizza št. 300, Farra d’Isonzo, Italia.

NOVO MESTO

Srg 94/01460 Rg-21823
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/01460 z dne 31. 8. 1995,
pod št. vložka 1/01470/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5434467
Firma: RAŠO, elektro-servis, Novo me-

sto, d.o.o.
Skrajšana  firma:  ELEKTRO-RAŠO,

d.o.o., Novo mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Paderšičeva 6
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Rastko Vojteh-Rifelj, izsto-

pil 23. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Rastko Vojteh-Rifelj, Paderšičeva 6, No-
vo mesto.

Srg 94/01190 Rg-21827
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/01190 z dne 5. 9. 1995,
pod št. vložka 1/01172/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5405343
Firma: JAPRIM, trgovina na debelo in

drobno, Šentlovrenc, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Velika Loka, Veliki Videm 20
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Grden Marjan, izstopil 6. 5.

1994.
Sklep skupščine z dne 6. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Grden Marjan, Veliki Videm 20, Velika Loka.

Srg 94/02465 Rg-21830
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/02465 z dne 5. 9. 1995,
pod št. vložka 1/02964/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-

nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: KOŠAK, izdelovanje cementnih
izdelkov in gradbene storitve Žužemberk,
d.o.o.

Skrajšana firma: KOŠAK, Žužemberk,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Žužemberk, Poljane 5
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Košak Feliks, izstopil

23. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 12. 1994 o

prenehanju po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Košak Feliks, Poljane 5, Žužemberk.

Srg 94/01958 Rg-23898
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/01958 z dne 3. 10. 1995,
pod št. vložka 1/02205/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5594464
Firma: START, avtošola, transport in

storitve Škocjan, d.o.o.
Skrajšana  firma:  START,  Škocjan,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Škocjan, Stopno 10
Osnovni kapital: 8.899,40 SIT
Ustanovitelj: Kocjan Ladko, izstopil

24. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 24. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Kocjan Ladko, Stopno 10, Škocjan.

Srg 94/02399 Rg-23899
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/02399 z dne 3. 10. 1995,
pod št. vložka 1/01333/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5421381
Firma:  OTIS,  zastopanje,  trgovina,

uvoz-izvoz in opremljanje prostorov, Šen-
trupert, d.o.o.

Skrajšana  firma:  OTIS,  Šentrupert,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šentrupert, Šentrupert 88 a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Kulašević Olivera, izsto-

pila 20. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzela
Kulašević Olivera, Sokolska 12, Mirna.

Srg 94/01121 Rg-23903
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/01121 z dne 27. 9. 1995,

pod št. vložka 1/02955/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5737087
Firma: PELES, proizvodnja, trgovina

in storitve, Dolenjske Toplice, d.o.o.
Skrajšana firma: PELES, Dolenjske To-

plice, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Dolenjske Toplice, Gregorčeva 34
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Pečaver Anica, izstopila

12. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 12. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Pečaver Anica, Gregorčeva 34, Dolenj-
ske Toplice.

Srg 94/01481 Rg-23905
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/01481 z dne 27. 9. 1995,
pod št. vložka 1/00600/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5318874
Firma:  PROTEHNA,  Novo  mesto,

d.o.o.
Skrajšana  firma:  PROTEHNA,  Novo

mesto, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Košenice 61
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Vidmar Darko, izstopil

26. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 26. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Vidmar Darko, Šmihel 58, Novo mesto.

Srg 94/00913 Rg-23907
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/00913 z dne 27. 9. 1995,
pod št. vložka 1/00951/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5365252
Firma: KOVINOSTRUGARSTVO SRE-

BRNJAK, Novo mesto, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Potov vrh 50
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Srebrnjak Jože, izstopil

28. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 28. 4. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Srebrnjak Jože, Potov vrh 50, Novo mesto.

Srg 94/01030 Rg-23909
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/01030 z dne 28. 9. 1995,
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pod št. vložka 1/01517/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5449952
Firma: INES, zastopanje, svetovanje in

marketing, Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana  firma:  INES,  Novo  mesto,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Cesta herojev 34
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Pehnec \ur|a, izstopila 5.

5. 1994.
Sklep skupščine z dne 5. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Pehnec \ur|a, Cesta herojev 34, Novo mesto.

Srg 94/01168 Rg-23911
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/01168 z dne 28. 9. 1995,
pod št. vložka 1/02477/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5702941
Firma: P.I.C.E.K., podjetje za proiz-

vodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Hra-
stovica, Mokronog

Skrajšana firma: P.I.C.E.K., d.o.o., Hra-
stovica, Mokronog

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mokronog, Hrastovica 25
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Kržič Branka in Kržič

Franc, izstopila 11. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 11. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Kržič Branka in Kržič Franc, oba Hra-
stovica 25, Mokronog.

Srg 94/01193 Rg-23912
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/01193 z dne 28. 9. 1995,
pod št. vložka 1/02837/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5713579
Firma: ANDY, prevozi, trgovina in za-

stopanje, Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: ANDY, Novo mesto,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Drejčetova pot 18
Osnovni kapital: 198.710 SIT
Ustanovitelja: Andolšek Robert in An-

dolšek Stanislav, izstopila 12. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 12. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Andolšek Robert in Andolšek Stanislav,
oba Novo mesto, Drejčetova pot 18.

Srg 94/00447 Rg-23913
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/00447 z dne 28. 9. 1995,
pod št. vložka 1/02968/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5735467
Firma: HLADE, trgovsko, proizvodno

in storitveno podjetje, d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: HLADE, Novo mesto,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Gorenje Kamenje 19
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Hlade Marinka in Hlade

Anton, izstopila 22. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 22. 4. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Hlade Marinka in Hlade Anton, oba
Gorenje Kamenje 19, Novo mesto.

Srg 94/01879 Rg-23915
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/01879 z dne 25. 9. 1995,
pod št. vložka 1/00798/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5354226
Firma: PRIČESKA, frizerske in kozme-

tične usluge, d.o.o., Črnomelj
Skrajšana firma: PRIČESKA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Črnomelj, Blatnik n.h.
Osnovni kapital: 2.529,30 SIT
Ustanoviteljica: Križman Irena, izstopila

31. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 31. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Križman Irena, Blatnik pri Črnomlju
9/b, Črnomelj.

Srg 94/02364 Rg-24904
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/02364 z dne 4. 10. 1995,
pod št. vložka 1/02023/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5550408
Firma: AZILTA, Novo mesto, detektiv-

ska agencija, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Šegova 64
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Pavlin Vinko in Čopič Jo-

že, izstopila 15. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 15. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-

zela Pavlin Vinko, Novo mesto, Šegova 64
in Čopič Jože, Novo mesto, Šegova 16.

Srg 94/01192 Rg-24905
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/01192 z dne 4. 10. 1995,
pod št. vložka 1/00409/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5309131
Firma: MING, trgovina in kooperacija,

Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: MING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Dalmatinova 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Meršol Vid-Simon in Mi-

helič Leopold, izstopila 16. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 16. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Meršol Vid-Simon, Kettejev drevored
4, Novo mesto in Mihelič Leopold, Češence
15, Mirna peč.

Srg 94/01634 Rg-24906
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/01634 z dne 18. 10.
1995, pod št. vložka 1/02182/00 izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
s temile podatki:

Matična št. 5583543
Firma: JELŠA, trgovina na debelo in

drobno, Velika Loka, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Velika Loka, Goljek 19
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Sladič Slavko, izstopil 30. 5.

1994.
Sklep skupščine z dne 30. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Sladič Slavko, Goljek 19, Velika Loka.

Srg 94/00094 Rg-24907
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/00094 z dne 18. 10.
1995, pod št. vložka 1/01470/00 izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
s temile podatki:

Matična št. 5324220
Firma:  HERAK,  trgovsko  podjetje

Metlika, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Metlika, Naselje Staneta Roz-

mana 15
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Herak Nikola in Herak

Željko, izstopila 15. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 15. 3. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
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zela Herak Nikola in Herak Željko, oba Braš-
ljevica 14, Kašt.

Srg 94/01549 Rg-24908
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/01549 z dne 18. 10.
1995, pod št. vložka 1/01410/00 izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
s temile podatki:

Matična št. 5429277
Firma: LIPA, trgovinske in uslužne de-

javnosti, Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana  firma:  LIPA,  Novo  mesto,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Stritarjeva 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Moravec Elvira, Moravec

Mario in Moravec Emil, izstopili 26. 5.
1994.

Sklep skupščine z dne 26. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Moravec Elvira, Moravec Mario in Mo-
ravec Emil, vsi Stritarjeva 1, Novo mesto.

Srg 94/00023 Rg-24909
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/00023 z dne 17. 10.
1995, pod št. vložka 1/03265/00 izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
s temile podatki:

Matična št. 5774713
Firma: BENO, trgovina, proizvodinja,

storitve, Mokronog, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Mokronog, Gubčeva 5
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Miklavčič Benjamin st. in

Miklavčič Benjamin ml., izstopil 23. 1. 1995.
Sklep skupščine z dne 23. 1. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Miklavčič Benjamin ml. in Miklavčič
Benjamin st., oba Gubčeva 5, Mokronog.

Srg 94/01664 Rg-24912
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/01664 z dne 17. 10.
1995, pod št. vložka 1/03473/00 izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
s temile podatki:

Matična št. 5807336
Firma: EE SYSTEMS, elektronika in

energetika, d.o.o., Črnomelj
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Črnomelj, Čardak 5
Osnovni kapital: 132.864 SIT
Ustanovitelja: Strmec Tomaž in Strmec

Andrej, izstopila 26. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 26. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-

ku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Strmec Tomaž in Strmec Andrej, oba
Čardak 5, Črnomelj.

Srg 94/02053 Rg-24913
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/02053 z dne 17. 10.
1995, pod št. vložka 1/01234/00 izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
s temile podatki:

Matična št. 5410924
Firma: DECOM, d.o.o., podjetje za tr-

ženje in poslovne storitve, Mirna
Skrajšana firma: DECOM, d.o.o., Novo

mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Mirna, Cesta III. bataljona VDV

35
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Dežman Ignacij, Dežman

Maja in Dežman Boštjan, izstopili 27. 5.
1994.

Sklep skupščine z dne 27. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Dežman Ignacij, Dežman Maja in Dež-
man Boštjan, vsi Cesta III. bataljona VDV
35, Mirna.

Srg 94/00113 Rg-24914
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/00113 z dne 17. 10.
1995, pod št. vložka 1/03488/00 izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
s temile podatki:

Matična št. 5470480
Firma: KOS TRADE, trgovsko podjet-

je, d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: KOS TRADE, d.o.o.,

Novo mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Smolenja vas 20 a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Kos Edvard, izstopil 30. 3.

1995.
Sklep skupščine z dne 30. 3. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Kos Edvard, Smolenja vas 20a, Novo mesto.

Srg 94/01623 Rg-24915
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/01623 z dne 16. 10.
1995, pod št. vložka 1/03058/00 izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
s temile podatki:

Matična št. 5778298
Firma: KANA, trgovina, storitve in sve-

tovanje, d.o.o., Otočec
Skrajšana firma: KANA, d.o.o., Otočec
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Otočec ob Krki, Šentpeter 16
Osnovni kapital: 260.000 SIT
Ustanovitelj: Salmič Alojz, izstopil 30. 5.

1994.
Sklep skupščine z dne 30. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Salmič Alojz, Šentpeter 16, Otočec ob
Krki.

Srg 94/02597 Rg-24917
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/02597 z dne 16. 10.
1995, pod št. vložka 1/02223/00 izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
s temile podatki:

Matična št. 5602645
Firma: NOBILE, trgovinske, poslovne

in posredniške storitve, d.o.o., Vinica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vinica, Vinica 24/b
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanoviteljica: Jarnević Zdenka, izsto-

pila 27. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Jarnević Zdenka, Vinica 24/b, Vinica.

Srg 94/01008 Rg-24919
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/01008 z dne 17. 10.
1995, pod št. vložka 1/02383/00 izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
s temile podatki:

Matična št. 5634857
Firma: KRT, storitve z gradbeno me-

hanizacijo, d.o.o., Trebelno
Skrajšana firma: KRT, d.o.o., Trebelno
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Trebelno, Maline 8
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Grabnar Anton, izstopil

5. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 5. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Grabnar Anton, Maline 8, Trebelno.

Srg 94/01381 Rg-24920
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/01381 z dne 4. 10. 1995,
pod št. vložka 1/02536/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: VAGABUND, podjetje za turi-
zem, trgovino in špedicijo, Trebnje, d.o.o.

Skrajšana firma: VAGABUND, Trebnje,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trebnje, Trdinova 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT
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Ustanovitelj: Rajer Jože, izstopil 17. 5.
1994.

Sklep skupščine z dne 17. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Rajer Jože, Trdinova 2, Trebnje.

Srg 94/01443 Rg-24922
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/01443 z dne 6. 10. 1995,
pod št. vložka 1/02853/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5713064
Firma: GORJAN, storitve in trgovina,

Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: GORJAN, Novo me-

sto, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Belokranjska cesta

63
Osnovni kapital: 125.000 SIT
Ustanoviteljica: Kužnik Silva, izstopila

20. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Kužnik Silva, Belokranjska cesta 63,
Novo mesto.

Srg 94/00100 Rg-23925
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/00100 z dne 13. 10.
1995, pod št. vložka 1/03499/00 izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
s temile podatki:

Matična št. 5827914
Firma: KAM-CAR, storitve in trgovi-

na, Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: KAM-CAR, Novo me-

sto, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Gor. Kamence 1
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Hribar Bojan, izstopil 24. 2.

1995.
Sklep skupščine z dne 24. 2. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Hribar Bojan, Gor. Kamence 1, Novo mesto.

Srg 94/02224 Rg-24928
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/02224 z dne 13. 10.
1995, pod št. vložka 1/03220/00 izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
s temile podatki:

Matična št. 5801010
Firma: GAUSES, trgovsko in storitve-

no podjetje, d.o.o., Dolenjske Toplice

Skrajšana firma: GAUSES, d.o.o., Do-
lenjske Toplice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dolenjske Toplice, Meniška vas 63
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Gliha Emil Jožef, izstopil

17. 10. 1994.
Sklep skupščine z dne 17. 10. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Gliha Emil Jožef, Meniška vas 63, Do-
lenjske Toplice.

Srg 94/00143 Rg-24931
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/00143 z dne 18. 10.
1995, pod št. vložka 1/02901/00 izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
s temile podatki:

Matična št. 5724350
Firma: SPRING, trgovina in storitve,

Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: SPRING, Novo mesto,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Belokranjska cesta

53
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelaj: Grahelj Zvezdana in Šu-

štaršič Tomaž, izstopila 29. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 29. 3. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Grahelj Zvezdana in Šuštaršič Tomaž,
oba Belokranjska cesta 53, Novo mesto.

Srg 94/01710 Rg-24934
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/01710 z dne 11. 10.
1995, pod št. vložka 1/01268/00 izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
s temile podatki:

Matična št. 5413338
Firma: KRIŠTOF, trgovina, turizem in

gostinstvo, Draga, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šentrupert, Draga 32
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Krištof Milan in Krištof

Zvonka, izstopila 31. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 31. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Krištof Milan in Krištof Zvonka, oba
Draga 32, Šentrupert.

Srg 94/02898 Rg-24936
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/02898 z dne 12. 10.
1995, pod št. vložka 1/03212/00 izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
s temile podatki:

Matična št. 5765463

Firma: BREZA, trgovina, gostinstvo in
storitve, Šentjernej, d.o.o.

Skrajšana  firma:  BREZA,  Šentjernej,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šentjernej, Gor. Brezovica 13
Osnovni kapital: 275.000 SIT
Ustanoviteljica: Luzar Jožica, izstopil 28.

12. 1994.
Sklep skupščine z dne 28. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzela
Luzar Jožica, Gor. Brezovica 13, Šentjernej.

Srg 94/02528 Rg-24937
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/02528 z dne 12. 10.
1995, pod št. vložka 1/02473/00 izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
s temile podatki:

Matična št. 5617014
Firma: JORDAN EXPORT-IMPORT,

trgovina in prevozništvo, d.o.o., Šentjernej
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Šentjernej, Ilirska cesta 9
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Jordan Franc, izstopil

27. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Jordan Franc, Ilirska cesta 9, Šentjernej.

Srg 94/00144 Rg-24938
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/00144 z dne 13. 10.
1995, pod št. vložka 1/03251/00 izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
s temile podatki:

Matična št. 5764254
Firma: SPC TERZIN, servisno prodajni

center Trebnje, d.o.o.
Skrajšana firma: SPC TERZIN, Treb-

nje, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Trebnje, Obrtniška ulica 20
Osnovni kapital: 161.368 SIT
Ustanovitelj: Terzin Damjan, izstopil

31. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 31. 3. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Terzin Damjan, Ulica Cankarjeve briga-
de 33, Trebnje.

Srg 94/02363 Rg-24939
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/02363 z dne 13. 10.
1995, pod št. vložka 1/02578/00 izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
s temile podatki:
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Matična št. 5656818
Firma: STROJIN, trgovina in storitve,

Dvor, d.o.o.
Skrajšana firma: STROJIN, Dvor, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Dvor, Dvor 85
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Strojin Milan, izstopil

20. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Stojin Milan, Dvor 85, Dvor.

Srg 94/01350 Rg-24941
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/01350 z dne 5. 10. 1995,
pod št. vložka 1/00765/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5356156
Firma: KOPIN, kovinsko-predlovalno

podjetje, Črnomelj, d.o.o.
Skrajšana  firma:  KOPIN,  Črnomelj,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Črnomelj, Dobliče 39/a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Pintarič Viljem in Pintarič

Cvetka, izstopila 19. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 19. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Pintarič Viljem in Pintarič Cvetka, oba
Dobliče 39/a, Črnomelj.

Srg 94/02803 Rg-24945
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/02803 z dne 17. 10.
1995, pod št. vložka 1/02977/00 izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
s temile podatki:

Matična št. 5750431
Firma: MEDLE, trgovina, proizvodnja

in storitve, Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: MEDLE, Novo mesto,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Žabja vas 47
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelji: Medle Gorazd, Medle Alo-

jz, Medle Marta in Medle Robert, izstopili
29. 12. 1994.

Sklep skupščine z dne 29. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Medle Gorazd, Medle Alojz, Medle Mar-
ta in Medle Robert, vsi Žabja vas 47, Novo
mesto.

Srg 94/00928 Rg-24946
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/00928 z dne 17. 10.

1995, pod št. vložka 1/02287/00 izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
s temile podatki:

Matična št. 5597943
Firma: SEJEM, trgovina in posredniš-

tvo, Škocjan, d.o.o.
Skrajšana  firma:  SEJEM,  Škocjan,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Škocjan, Škocjan 37
Osnovni kapital: 10.500 SIT
Ustanovitelj: Leskovar Janez, izstopil

3. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 3. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Leskovar Janez, Škocjan 37, Ško-
cjan.

Srg 94/01719 Rg-24949
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/01719 z dne 17. 10.
1995, pod št. vložka 1/02261/00 izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
s temile podatki:

Matična št. 5589045
Firma: LARA, trgovina na debelo in

drobno, Korita, d.o.o.
Skrajšana firma: LARA, Korita, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dobrnič, Korita 6
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Glivar Tomaž in Glivar

Branka, izstopila 25. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 25. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela  Glivar  Tomaž  in  Glivar  Branka, oba
Ulica Cankarjeve brigade 21, Trebnje.

Srg 94/00903 Rg-24950
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/00903 z dne 17. 10.
1995, pod št. vložka 1/00665/00 izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
s temile podatki:

Matična št. 5336406
Firma: TRIAS, trgovina in kmetijstvo,

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

govornostjo
Sedež: Trebnje, Gor. Ponikve 34
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Fink Franc, Fink Tatjana in

Bon Breda, izstopili 29. 4. 1994.
Sklep  skupščine  z  dne  29.  4.  1994  o

prenehanju  družbe  po  skrajšanem  po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Fink Franc in Fink Tatjana, oba Gor.
Ponikve 34, Trebnje ter Bon Breda, Zabrdje
8, Mirna.

PTUJ

Srg 94/03903 Rg-23601
Okrožno sodišče na Ptuju, je s sklepom

Srg št. 94/03903 z dne 17. 8. 1995, pod št.
vložka 1/03437/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi po-
stopka skrajšane likvidacije s temile podatki:

Matična št. 5494036
Firma: ARS VITAF, podjetje za sveto-

vanje otrokom, mladostnikom, staršem in
vodeno izrabo prostega časa, d.o.o.

Skrajšana firma: ARS VITAE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ptuj, Arbajterjeva 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Kerin Miran mag. Solov-

jev Aleksander, Starkl Bogdana, Mudnič Tu-
gomira  dr. in Jurgec Daniela, izstopili 24. 7.
1995.

Srg 94/02958 Rg-23602
Okrožno sodišče na Ptuju, je s sklepom

Srg št. 94/02958 z dne 17. 8. 1995, pod št.
vložka 1/03980/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi po-
stopka skrajšane likvidacije s temile podatki:

Matična št. 5535964
Firma: GOPRED, podjetje za gojenje

in  predelavo  šampinjonov  in  povrtnin,
d.o.o.

Skrajšana firma: GOPRED, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ptuj, Ob Studenčnici 11
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Preac Herman, izstopil

24. 7. 1995.

Srg 94/06110 Rg-23620
Okrožno sodišče na Ptuju, je s sklepom

Srg št. 94/06110 z dne 31 8. 1995, pod št.
vložka 1/06584/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi po-
stopka skrajšane likvidacije s temile podatki:

Firma: ŠTUKI, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o.

Skrajšana firma: ŠTUKI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ptuj, Štuki 7/a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Toplak Sonja, izstopila

28. 8. 1995.

Srg 4817/94 Rg-25501
Družba  KODELA,  podjetje  za  proiz-

vodnjo, trgovino in storitve, katere usta-
novitelj je Kodela Andrej, Draženci 10, p.
Ptuj, po sklepu ustanovitelja družbe z dne
9. 12. 1994, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Kodela An-
drej, Draženci 10, p. Ptuj.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodiš-
ču na Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz regisktra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 16. 10. 1995
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Srg 94/06394 Rg-25558
Okrožno sodišče na Ptuju, je s sklepom

Srg št. 94/06394 z dne 12. 10. 1995, pod št.
vložka 1/04603/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča izbris zaradi postopka skrajšane
likvidacije s temile podatki:

Matična št. 5549086
Firma: TENIŠKI CENTER KIDRIČE-

VO, podjetje za organiziranje športno re-
kreacijskih aktivnosti, trgovino in gostins-
tvo, d.o.o.

Skrajšana firma: T C K, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kidričevo, Ulica Borisa Kraig-

herja 11
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Mihelič Marko.

Srg 95/00039 Rg-25561
Okrožno sodišče na Ptuju, je s sklepom

Srg št. 94/06394 z dne 12. 10. 1995, pod
št. vložka 1/07059/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
postopka skrajšane likvidacije s temile po-
datki:

Matična št. 5689961
Firma: MAJD, trade, trgovina, gostins-

tvo, storitve, posredništvo, proizvodnja,
d.o.o.

Skrajšana firma: MAJD trade, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ptuj, Gerečja vas 40
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Drevenšek Marjan, izstopil

9. 10. 1995.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznsotplačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Drevenšek Marjan, Gerečja vas 40, Ptuj.

Srg 94/00958 Rg-25563
Okrožno sodišče na Ptuju, je s sklepom

Srg št. 94/00958 z dne 12. 10. 1995, pod
št. vložka 1/07624/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
postopka skrajšane likvidacije s temile po-
datki:

Firma: POTING, trgovsko in storitve-
no podjetje, d.o.o.

Skrajšana firma: POTING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Zavrč, Pestike 4 a
Osnovni kapital: 103.000 SIT
Ustanovitelja: Putora Danica in Putora

Franc, izstopila 9. 10. 1995.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Danica Putora in Franc Putora, oba
Pestike 4 a, Zavrč.

SLOVENJ GRADEC

Srg 2901/94 Rg-109
Družba BAMJA, trgovsko, storitveno

in proizvodno podjetje, d.o.o., Dravograd,
Bukovska vas 42, reg. vl. 1/7160-00, katere
družbenica je Marina Turičnik, Bukovska
vas 42, Dravograd, po sklepu družbenice z

dne 23. 5. 1994, preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Marina Tu-
ričnik, Bukovska vas 42, Dravograd.

Srg 6040/94 Rg-110
Družba MAZGAN, proizvodno in tr-

govsko podjetje, d.o.o., Gortina 16, Muta,
reg. vl. 1/3307-00, katere družbenik je Mar-
tin Mazgan, Gortina 16, Muta, po sklepu
družbenika z dne 27. 12. 1994, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Martin Maz-
gan, Gortina 16, Muta.

Zoper ta sklepa lahko družbenika, upniki
ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
v Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer spreje-
lo sklepa o izbrisu družb iz registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 2. 1995

Srg 4198/94 Rg-111
Družba SEITL TRADE, trgovsko pod-

jetje, d.o.o., Vuhred 56, reg. vl. 1/8021-00,
katere družbenik je Seitl Peter, Vuhred 56,
Vuhred, po sklepu družbenika z dne 8. 9.
1994, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Seitl Peter,
Vuhred 56, Vuhred.

Srg 5599/94 Rg-112
Družba  OREŠNIK  ELEKTRONIKA,

podjetje za trgovino, proizvodnjo in ser-
visiranje elektronskih naprav ter računal-
niških sistemov, d.o.o., Šmartno 226, reg.
vl. 1/5131-00, katere družbenik je Ivan Ore-
šnik, Šmartno 226, Šmartno, po sklepu
družbenika z dne 24. 5. 1994, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Ivan Ore-
šnik, Šmartno 226, Šmartno pri Slovenj
Gradcu.

Zoper ta sklepa lahko družbenika, upniki
ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
v Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer spreje-
lo sklepa o izbrisu družb iz registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 3. 1995

Srg 94/03216 Rg-113
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s skle-

pom Srg št. 94/03216 z dne 13. 3. 1995 pod
št. vložka  1/08105/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: RAMŠAK, proizvodnja in trgo-
vina, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Šentjanž, Selovec 75
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Ramšak Rado, izstopil 30. 5.

1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-

bitnih obveznosti izbrisane družbe prevza-
me družbenik Ramšak Rado, Selovec 75,
Šentjanž pri Dravogradu.

Srg 5555/94 Rg-114
Družba MVS, proizvodnja, trgovina in

storitve, d.o.o., Prevalje, Sp. kraj 31, reg.
vl. 1/7057-00, katere družbenik je Majerič
Stanislav, Sp. Kraj 31, Prevalje, po sklepu
družbenika z dne 29. 12. 1994, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Majerič Sta-
nislav, Sp. kraj 31, Prevalje.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki
ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem so-
dišču v Slovenj Gradcu, ker bo sodišče
sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 17. 3. 1995

Srg 3593/94 Rg-115
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v

registrski zadevi, št. Srg. 3593/94, zaradi
vpisa prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku z dne 20. 10. 1995 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/3979-00, vpiše izbris družbe ORADA,
ribarnica in ribogojnica, d.o.o., s sedežem
Mežica, Trg svobode 3, zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzameta Ida Breznik
in Roman Kosl, oba v Mežici, Partizanska 11.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 20. 10. 1995

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 121-3/95-4/9 Ob-65
1. Upravna enota Ilirska Bistrica hrani

pravilnik Sindikata neodvisnost – KNSS,
Sindikata Podjetja LKI Lesonit, Ilirska
Bistrica, Ul. Nikole Tesle 11, Ilirska Bistri-
ca, z dne 7. 6. 1995. Pravilnik sindikata je
vpisan v evidenci statutov Upravne enote
Ilirska Bistrica pod zap. št. 20, z dne 8. 6.
1995.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vilnika, postane Sindikat neodvisnost –
KNSS, Sindikat Podjetja LKI Lesonit, Ilir-
ska Bistrica, Ul. Nikole Tesle 11, pravna
oseba.

Št. 121-7/95-4/9 Ob-66
1. Upravna enota Ilirska Bistrica hrani

pravila ZSSS, Republiškega odbora Sindi-
kata državnih in družbenih organov, Or-
ganizacije  Sindikata  državnih  organov
Občine Ilirskih Bistrica, z dne 21. 4. 1993.
Pravila sindikata so vpisana v evidenci statu-
tov sindikatov Upravne enote Ilirska Bistri-
ca pod zap. št. 21, z dne 6. oktobra 1995.
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2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil ZSSS, Republiškega odbora Sindikata
državnih in družbenih organov, Organiza-
cije sindikata državnih organov Občine Ilir-
ska Bistrica, postane Organizacija sindikata
državnih organov Občine Ilirska Bistrica, s
sedežem v Ilirski Bistrici, Bazoviška 14,
pravna oseba.

Št. 121-14/93-4/9 Ob-67
1. Upravna enota Ilirska Bistrica hrani

pravila ZSSS, Sindikata kmetijstva in živil-
ske industrije Slovenije, Sindikata Mlino-
test, Pekarna Ilirskih Bistrica, d.o.o., z dne
24. 11. 1995. Pravila sindikata so vpisana v
evidenci statutov sindikatov Upravne enote
Ilirska Bistrica pod zap. št. 22, z dne 13. 12.
1995.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil ZSSS, Sindikata Kmetijstva in živilske
industrije, Sindikata Mlinotest, Pekarna Ilir-
ska Bistrica, d.o.o., postane Sindikat Mlino-
test, Pekarna Ilirska Bistrica, d.o.o., s sede-
žem v Ilirski Bistrici, Cankarjeva 24, pravna
oseba.

Št. 021-47/95-35 Ob-68
Statut oziroma pravila sindikata vrtca

Radeče, s sedežem Šolska pot 9, Radeče, ki
je bil sprejet dne 12. 10. 1995, se hrani pri
Upravni enoti Laško in je vpisan pod zap. št.
33, pod imenom:

– zveza svobodnih sindikatov Slovenije,
– sindikat delavcev v vzgojni, izobraže-

valni in raziskovalni dejavnosti Slovenije,
– sindikat vrtca Radeče.

Št. 028-1/96-02 Ob-94
Republika Slovenija, Upravna enota

Ljubljana, Izpostava Center z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 10. 1. 1996
pod zap. št. 213, z nazivom pravila o delo-
vanju sindikalne enote, ki jo je zahtevala
pooblaščena oseba sindikata z imenom: Sin-
dikat delavcev v zdravstveni negi Sloveni-
je,  Sindikalna  enota  SŽ  Železniški
zdravstveni dom Ljubljana in sedežem: Ce-
lovška 4, Ljubljana.

Razglasi sodišč

Dražbeni oklici

Popravek

V razglasu Okrajnega sodišča v Žalcu z
dne 21. 12. 1995, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 77 z dne 30. XII. 1995, R-231,
N-69/94/28 se popravi datum dražbenega
oklica, izklicna cena in varščina. Tako je
pravi datum 15. 2. 1996 ob 8.30 v sobi 3/I,
prava izklicna cena 9,400.000 SIT in prava
varščina 940.000 SIT.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 3. 1. 1996

Oklici o skrbnikih in razpravah

I I 142/94/35 R-3
I I 7/95

To sodišče je po okrajni sodnici Nataši
Smrekar v izvršilnih zadevah upnice Zavaro-
valnice Maribor, d.d., Cankarjeva ul. 3, Ma-
ribor, zoper dolžnika Zdenka Čavža, Ulica 3.
septembra 5, Domžale in Vlasto Čavž, nezna-
nega bivališča, zaradi izterjave tolarske proti-
vrednosti 435.567,20 ATS spp in 307.912
ATS spp, dne 26. 10. 1995 sklenilo:

1. Dolžnici Vlasti Čavž se kot začasna
zastopnica postavi Tamara Kokalj (strokov-
na sodelavka Okrajnega sodišča v Domža-
lah), Vrtnarija 1a, Vrhnika.

2. Začasna zastopnica bo v postopku za-
stopala dolžnico vse dotlej, dokler ne bo
sama ali njen pooblaščenec nastopila pred
sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 26. 10. 1995

I P 181/95 R-203
To sodišče je po predsednici senata Bar-

bari Knol-Drobnič, v pravdni zadevi tožeče
stranke Antona Goleta, Rojčeva 26, Ljublja-
na, ki ga zastopa odvetnica Jana Mazi iz
Ljubljane, proti toženi stranki Mirjani Gole,
zadnje znano prebivališče Rojčeva 26, Ljub-
ljana, zaradi razveze zakonske zveze, dode-
litve otrok in plačevanja preživnine, izven
naroka dne 3. 11. 1995 sklenilo:

toženi stranki Mirjani Gole, rojeni And-
jelkovič, rojeni 25. 8. 1957 v Beogradu, se
postavi začasno zastopnico Marijo Levstek,
Rudnik, Kočevje.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 1995

II P 185/95 R-229
To sodišče je po sodnici tega sodišča

Barbari Knol-Drobnič, v pravdni zadevi to-
žeče stranke Miladinke Dakič, Pod hribom
60, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Matjaž
Kušar iz Ljubljane, proti toženi stranki Ra-
dojici Dakiču, zadnje znano prebivališče Ob
železnici 19, Trbovlje, po opravljenem na-
roku dne 8. 12. 1995 v navzočnosti tožnice
in njenega odvetnika sklenilo:

toženi stranki Radojici Dakiču, rojenemu
31. 8. 1966 v kraju Rastuša, Teslič, se posta-
vi začasno zastopnico dipl. pravnico Marti-
no Simčič, strokovno sodelavko Okrožnega
sodišča v Ljubljani.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 12. 1995

P 484/94 R-232
To sodišče je po sodnici Blanki Javorac,

na predlog tožeče stranke Mesta Ljubljane,
Mestni sekretariat za stanovanjsko gospo-
darstvo Ljubljana, Mestni trg 19/I, ki ga
zastopa Javno pravobranilstvo mesta Ljub-
ljana, proti toženim strankam: 1. Dinić Mi-
roslavu, neznanega bivališča, 2. Tokalić
Jozu, Cesta španskih borcev 65/a, Ljublja-
na in 3. Tokalić Ružici, Cesta španskih bor-
cev 65/a, Ljubljana, zaradi odpovedi na-
jemne pogodbe  in  izselitve  podstanoval-
cev  sklenilo:

na podlagi 4. točke 2. odstavka 84. člena
ZPP se prvotoženi stranki: Dinić Miroslavu,
neznanega bivališča, postavlja začasna za-
stopnica Andreja Burja Kračman, strokovna
sodelavka Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki
bo zastopala prvotoženo stranko v postopku
zaradi odpovedi najemne pogodbe in izseli-
tve podstanovalcev.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 1995

Stečajni postopki
in likvidacije

St 53/95 S-12
To  sodišče  je  s  sklepom  z  dne  4.  1.

1996  pod  opr.  št.  St  53/95  začelo
postopek prisilne poravnave nad dolžni-
kom Rašica, tovarna pletenin, Ljubljana,
d.d., Zgornje Gameljne 20, Ljublja-
na-Šmartno.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlo-
go v dveh izvodih in priloženimi dokazili v
30 dneh po objavi tega oklica, prijavijo
svoje terjatve.

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je do-
ločen Bojan Klenovšek iz Ljubljane, Beet-
hovnova 14.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Slovenska zadružna banka, Kmetijska
banka, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4,

– Komercialna banka Triglav, d.d., Ljub-
ljana, Kotnikova 28,

– Ljubljanska banka, Banka Domžale,
d.d., Domžale, Ljubljanska 62,

– Tisa Fincomm, d.o.o., Ljubljana, Kon-
gresni trg 5,

– Marjeta Bergant, Rašica, tovarna plete-
nin, Ljubljana, d.d.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 4. 1. 1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 1996

St 19/95 S-13
To sodišče je izdalo sklep opr. št. St

19/95 z dne 5. 1. 1996, da se začne stečajni
postopek zoper dolžnika Primorje export,
Prosta  in  carinska cona,  p.o.,  Nova
Gorica.

Stečajni upravitelj je Dušan Taljat iz Tol-
mina, Tumov drevored 1.

Upniki naj z vlogo z dokazili v dveh
izvodih prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva obja-
ve tega oklica. Prijava mora biti pisna in
vsebovati firmo oziroma ime in sedež oziro-
ma stalno prebivališče ali bivališče upnika,
pravno podlago in znesek terjatve, številko
žiro računa ali drugega računa upnika, če ga
ima. Prijava mora biti kolkovana s sodnimi
koleki v vrednosti 200 točk po zakonu o
sodnih taksah.
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Prvi narok za preizkus terjatev bo
17. 4. 1996 ob 9. uri, v sobi št. 112/I tega
sodišča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko sodiš-
ča dne 5. 1. 1996.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 1. 1996

St 20/93-33 S-14
To sodišče je na seji senata dne 6. 12.

1995 zaključilo likvidacijski postopek nad
likvidacijskim dolžnikom Murska, stano-
vanjska zadruga, Murska Sobota, Zvezna
12.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 1. 1996

St 10/95-40 S-15
To sodišče je s sklepom opr. št. St 10/95

z dne 28. 11. 1995, ki je postal pravnomo-
čen dne 14. 12. 1995, potrdilo sklenjeno
prisilno poravnavo med dolžnikom Novo-
tehna, Trgovina na debelo in drobno, p.o.,
Novo mesto, Glavni trg 10 in njegovimi
upniki.

Dolžnik je upnike in njihove terjatve
razvrstil v naslednje razrede z načinom in
rokom poplačila:

1. Razred terjatev dolžnikovih dobavite-
ljev in ostalih upnikov, katerih terjatve bodo
poplačane v višini 60% vrednosti ugotovlje-
ne terjatve v denarju v roku dveh let po
pravnomočnosti sklenjene prisilne poravna-
ve v štirih enakih obrokih s pričetkom po-
plačil šest mesecev po sklenjeni prisilni po-
ravnavi z valutno klavzulo DEM in 3% let-
no obrestno mero, ki teče od dneva začetka
postopka prisilne poravnave 14. 7. 1995
dalje do plačila.

2. Razred terjatev upnikov, ki bodo svo-
je terjatve v ugotovljeni višini sporazumno
spremenili v deleže pri dolžniku.

3. Razred terjatev upnikov, katerih ter-
jatve izhajajo iz naslova opravljenih dejanj
pred pričetkom postopka prisilne poravna-
ve in bodo ugotovljene iz različnih vzro-
kov naknadno po izteku začetka roka za
poplačilo, katerih terjatve bodo poplačane
v višini 50%, in sicer v roku 12 mesecev od
nesporne ugotovitve – potrditve terjatve z
valutno klavzulo DEM in 3% realno obrest-
no mero, ki teče od dneva začetka postop-
ka prisilne poravnave 14. 7. 1995 dalje do
plačila.

Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso ude-
ležili postopka ter proti upnikom, ki so se
postopka  udeležili,  pa  so  bile  njihove
terjatve prerekane, če se naknadno ugoto-
vijo.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave ima
za vse upnike, katerih terjatve so bile ugo-
tovljene, moč izvršilnega naslova.

Vsak udeleženec v postopku nosi svoje
stroške postopka.

Seznami upnikov, katerih terjatve so
ugotovljene z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov njihovih terjatev, so se-
stavni del izreka sklepa potrjene prisilne po-
ravnave.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 5. 1. 1996

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Št. 4/96 La-31
SŽ Zdravilišče Atomske toplice, p.o.,

Podčetrtek 2, Atomske toplice, podaljšuje
rok za predložitev in zamenjavo lastniških
certifikatov zaposlenih, bivših zaposlenih in
upokojenih delavcev podjetja in sistema Slo-
venskih železnic Ljubljana (poziv je bil ob-
javljen v časopisu Delo dne 28. 8. 1995 in v
Uradnem listu RS, št. 42/95 dne 21. 7. 1995).
Sodelovanje pri interni razdelitvi delnic in
notranjem odkupu v postopku lastninskega
preoblikovanja podjetja se podaljša do
vključno 29. 2. 1996.

Vse dodatne informacije dobite pri Ireni
Debeljak, jur. in Danielu Brcku, dipl. ek., in
sicer po tel. 063/829-000.

SŽ Zdravilišče Atomske toplice, p.o.

Št. 33 La-32
Podjetje Jelen, p.o., Stari trg 41, Slo-

venske Konjice, objavlja, da podaljšuje rok
za sodelovanje pri interni razdelitvi in no-
tranjem odkupu.

Javni poziv za predložitev certifikatov in
gotovinskih vplačil na poseben privatizacij-
ski podračun se podaljšuje do 15. 3. 1996.

Prvi poziv je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 73 z dne 22. 12. 1995 in v
dnevnem časopisu Večer, dne 15. 12. 1995,
ter na oglasni deski podjetja.

Vsa dodatna pojasnila dobijo upravičen-
ci po tel. 063/753-810.

Podjetje Jelen, p.o.
Slovenske Konjice

La-44
Commerce, zastopstvo tujih firm, p.o.,

Ljubljana,  Einspielerjeva  6,  podaljšuje
javni poziv upravičencem (zaposlenim, biv-
šim zaposlenim, upokojencem) k interni raz-
delitvi in notranjemu odkupu delnic. Javni
poziv je bil prvič objavljen v Uradnem listu
RS, dne 6. 11. 1995 in dnevniku Delo, dne
28. 10. 1995. Podaljšanje javnega poziva je
bilo objavljeno v Uradnem listu RS, dne 1.
12. 1995 in v dnevniku Delo, dne 25. 11.
1995. Istočasno je bil javni poziv objavljen
tudi na oglasnih deskah v podjetju.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov in vplačil denarnih sredstev za vpis
delnic interne razdelitve in notranjega od-
kupa, se podaljša do vključno 31. 1. 1996.

Dodatne informacije lahko dobijo upra-
vičenci vsak delovnik po tel. 061/1322-241,
int. 292 ali 425, ter osebno na sedežu pod-
jetja. Kontaktni osebi sta Dorothy Ovsec in
Darja Štembal.

Commerce, p.o., Ljubljana

La-45
Golfturist  turizem  in  rent  agencija,

p.o., Trdinova 3, Ljubljana, objavlja po-
daljšanje programa lastninskega preobliko-
vanja podjetja, da upravičenci v roku 30 dni
po objavi tega oglasa sodelujejo pri lastni-

njenju, kot je bilo objavljeno v časopisu
Dnevnik dne 5. 12. 1995 in v Uradnem listu
RS.

Če v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic iz interne razdelitve, bo z
objavo internega razpisa pričel teči 15-dnev-
ni rok za vpis delnic ožjih družinskih članov
zaposlenih.

Golfturist, p.o., Ljubljana

La-49
AR-HOLDING, Gornja Radgona, d.o.o.,

Gornja Radgona, Ljutomerska 29, objavlja
program lastninskega preoblikovanja, ki ga
je z odločbo št. LP 01373/1995-MB z dne
20. 12. 1995 odobrila Agencija RS za pres-
trukturiranje in privatizacijo.

1. Firma in sedež: Družba za finančno
upravljanje in poslovne storitve AVTO-
RADGONA-HOLDING, Gornja Radgo-
na, d.o.o., Gornja Radgona, Ljutomerska
29.

2. Matična številka: 5465745.
3. Osnovna dejavnost: podjetniško in po-

slovno svetovanje.
4. Pravna oblika organiziranosti: družba

z omejeno odgovornostjo v 100% družbeni
lastnini.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la po končanem lastninskem preoblikova-
nju

Družbeni kapital družbe se razdeli in na
podlagi 51. člena ZLPP ter ob upoštevanju
določil 10. člena uredbe o pripravi programa
in o izvedbi posameznih načinov lastninske-
ga preoblikovanja, brezplačno prenese na
hčerinski družbi ARCONT, Gornja Radgona,
d.o.o., Gornja Radgona, Ljutomerska 29 in
ARAVTO, Gornja Radgona, d.o.o., Gornja
Radgona, Ljutomerska 29, ki sta v 100% lasti
navedenega krovnega podjetja.

Poleg razdelitve in brezplačnega preno-
sa družbenega kapitala se statusno-pravno
razdeli in pripoji tudi pravna oseba.

6. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
Družbeni kapital se bo lastninil v hčerin-

skih družbah ARCONT, Gornja Radgona,
d.o.o., Gornja Radgona, Ljutomerska 29, in
ARAVTO, Gornja Radgona, d.o.o., Gornja
Radgona, Ljutomerska 29, v skladu z njuni-
ma programoma.

Zato družba poziva vse upravičence –
zaposlene, bivše zaposlene in upokojene de-
lavce družbe innjenih pravnih predhodni-
kov ter bivših hčerinskih družb, da se odzo-
vejo javnemu pozivu k vpisu in vplačilu
delnic po lastninskih programih hčerinskih
družb ARCONT, Gornja Radgona, d.o.o.,
Gornja Radgona, Ljutomerska 29 in ARAV-
TO, Gornja Radgona, d.o.o., Gornja Radgo-
na, Ljutomerska 29.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije v zvezi s pogoji vpisa in vplačila pri
Marjani Žnidarič, osebno na sedežu podjetja
ali na tel. 069/61-511.

AR-HOLDING, d.o.o.

La-50
ARCONT, Gornja Radgona, d.o.o., Gor-

nja Radgona, Ljutomerska 29, objavlja pro-
gram lastninskega preoblikovanja, ki ga je z
odločbo št. LP 00538/1995-MB z dne 20. 12.
1995 odobrila Agencija RS za prestrukturi-
ranje in privatizacijo.
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1. Firma in sedež: ARCONT, družba za
proizvodnjo bivalnih enot, Gornja Rad-
gona, d.o.o., Gornja Radgona, Ljutomer-
ska 29.

Družba je vpisana v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Murski
Soboti, pod številko reg. vl. 1/765-00.

2. Matična številka: 5441161.
3. Osnovna dejavnost: proizvodnja ko-

vinskih konstrukcij in njihovih delov.
4. Pravna oblika organiziranosti: družba

z omejeno odgovornostjo v 100% družbeni
lastnini.

5. V predhodnem organizacijskem pre-
strukturiranju družba pripoji del podjetja
AR-HOLDING, Gornja Radgona, d.o.o.,
Gornja Radgona, Ljutomerska 29, skladno s
programoma lastninskega preoblikovanja
obeh družb.

6. Predvidena lastniška struktura kapitala
po končanem lastninskem preoblikovanju:

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 29%,

– Slovenski odškodninski sklad – 9%,
– Sklad RS za razvoj – 18%,
– interna razdelitev delnic – 11%,
– notranji odkup delnic – 22%,
– večanje lastniškega kapitala – 11%.
7. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja družbenega kapitala:
– interna razdelitev delnic – v višini 20%

družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic – v višini 40%

družbenega kapitala,
– prenos navadnih delnic na sklade – v

višini 40% družbenega kapitala.
8. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
8.1 Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja (v
nadaljevanju: upravičence) ARCONT, Gor-
nja Radgona, d.o.o., Gornja Radgona, Lju-
tomerska 29, ARAVTO, Gornja Radgona,
d.o.o., Gornja Radgona, Ljutomerska 29,
AR-HOLDING, Gornja Radgona, d.o.o.,
Gornja Radgona, Ljutomerska 29, ter vseh
predhodnih organizacijskih oblik, ki vpisu
delnic po programu lastninskega preobliko-
vanja ARCONT, Gornja Radgona, d.o.o.,
Gornja Radgona, Ljutomerska 29, da v 30
dnevnem roku po objavi tega oglasa, vpiše-
jo delnice v zameno za lastninske certifikate
in potrdila izdana na podlagi neizplačanega
dela neto osnovnih plač. Potrdila bodo upra-
vičenci prejeli po potrditvi izračuna s strani
Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj.
Kolikor teh potrdil ne bodo prejeli v roku
objave bo rok za vpis delnic podaljšan in
objavljen na enak način.

Nominalna vrednost delnice v interni raz-
delitvi je 1.000 SIT. Prodajna cena je 1.000
SIT.

8.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse upravičence k vpisu

in vplačilu delnic po programu lastninskega
preoblikovanja. Delnice se vplačajo z goto-
vino in presežki lastninskih certifikatov in
potrdil na podlagi neizplačanega dela neto
osnovnih plač iz interne razdelitve.

Nominalna vrednost delnice v notranjem
odkupu je 1.000 SIT, prodajna cena s popu-
stom za certifikate in potrdila je 500 SIT, za
gotovino pa se cena delnice revalorizira z
rastjo drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993 do
dneva objave.

9. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve in notranje-

ga odkupa bodo upravičenci lahko vplače-
vali in vpisovali na blagajni podjetja v Gor-
nji Radgoni, Ljutomerska 29, vsak delavnik
od 9. do 12. ure.

10. Upravičenci lahko dobijo dodatne in-
formacije v zvezi s programom, objavlje-
nim na oglasni deski podjetja, pogoji vpisa
in vplačila pri Marjani Žnidarič, osebno na
sedežu podjetja ali na tel. 069/61-511.

ARCONT, Gornja Radgona, d.o.o.

La-51
ARAVTO, Gornja Radgona, d.o.o., Gor-

nja Radgona, Ljutomerska 29, objavlja pro-
gram lastninskega preoblikovanja, ki ga je z
odločbo št. LP 00539/1995-MB z dne 20. 12.
1995 odobrila Agencija RS za prestrukturi-
ranje in privatizacijo.

1. Firma in sedež: ARAVTO, podjetje
za  trgovino,  transport  in  servisiranje,
Gornja Radgona, d.o.o., Gornja Radgo-
na, Ljutomerska 29.

Družba je vpisana v sodni register pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti, pod št.
reg. vl. 1/981-00.

2. Matična številka: 5501199.
3. Osnovna dejavnost: cestni tovorni pro-

met, trgovina na debelo z motornimi vozili,
popravilo in vzdrževanje cestno motornih
ter drugih vozil.

4. Pravna oblika organiziranosti: družba
z omejeno odgovornostjo v 100% družbeni
lastnini.

5. V predhodnem organizacijskem pres-
trukturiranju družba pripoji del podjetja
AR-HOLDING, Gornja Radgona, d.o.o.,
Gornja Radgona, Ljutomerska 29, skladno s
programoma lastninskega preoblikovanja
obeh družb.

6. Predvidena lastniška struktura kapita-
la po končanem lastninskem preoblikova-
nju (zaokroženo):

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 27%,

– Slovenski odškodninski sklad – 8%,
– Sklad RS za razvoj – 17%,
– interna razdelitev delnic – 11%,
– notranji odkup delnic – 21%,
– večanje lastniškega kapitala – 16%.
7. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja družbenega kapitala:
– interna razdelitev delnic – v višini 20%

družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic – v višini 40%

družbenega kapitala,
– prenos navadnih delnic na sklade – v

višini 40% družbenega kapitala.
8. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
8.1. Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja (v
nadaljevanju: upravičence) ARAVTO, Gor-
nja Radgona, d.o.o., Gornja Radgona, Lju-
tomerska 29, ARCONT, Gornja Radgona,
d.o.o., Gornja Radgona, Ljutomerska 29,
AR-HOLDING, Gornja Radgona, d.o.o.,
Gornja Radgona, Ljutomerska 29, ter vseh
predhodnih organizacijskih oblik, k vpisu
delnic po programu lastninskega preobliko-
vanja ARAVTO, Gornja Radgona, d.o.o.,
Gornja Radgona, Ljutomerska 29, da v 30
dnevnem roku po objavi tega oglasa, vpiše-
jo delnice v zameno za lastninske certifikate

in potrdila izdana na podlagi neizplačanega
dela neto osnovnih plač.

Potrdila bodo upravičenci prejeli po po-
trditvi izračuna s strani Ministrstva za eko-
nomske odnose in razvoj. Kolikor teh potr-
dil ne bodo prejeli v roku objave, bo rok za
vpis delnic podaljšan in objavljen na enak
način.

Nominalna vrednost delnice v interni raz-
delitvi je 1.000 SIT. Prodajna cena je 1.000
SIT.

8.2. Notranji odkup
Podjetje poziva vse upravičence k vpisu

in vplačilu delnic po programu lastninskega
preoblikovanja. Delnice se vplačajo z goto-
vino in presežki lastninskih certifikatov in
potrdil na podlagi neizplačanega dela neto
osnovnih plač iz interne razdelitve.

Nominalna vrednost delnice v notranjem
odkupu je 1.000 SIT, prodajna cena s popu-
stom za certifikate in potrdila je 500 SIT, za
gotovino pa se cena delnice revalorizira z
rastjo drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993 do
dneva objave.

9. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve in notranje-

ga odkupa bodo upravičenci lahko vplače-
vali in vpisovali na blagajni podjetja v Gor-
nji Radgoni, Ljutomerska 29, vsak delavnik
od 9. do 12. ure.

10. Upravičenci lahko dobijo dodatne in-
formacije v zvezi s programom, objavlje-
nim na oglasni deski podjetja, pogoji vpisa
in vplačila pri Jasni Vinčec osebno na sede-
žu podjetja, ali na tel. 069/61-651.

ARAVTO, Gornja Radgona, d.o.o.

Št. 7 La-40
V skladu z 19. členom zakona o lastnin-

skem preoblikovanju podjetij in 16. členom
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastninske-
ga preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št.
13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94),
objavlja Podjetje Keramičarstvo in pečar-
stvo, p.o., Maribor, na podlagi programa
lastninskega preoblikovanja podjetja, ki ga
je z odločbo, št. LP 01026/1995-BJ z dne
13. 12. 1995 odobrila Agencija RS za pre-
strukturiranje in privatizacijo program last-
ninskega preoblikovanja podjetja Kerami-
čarstvo in pečarstvo, p.o.

I. Podatki o podjetju
1. Firma in sedež: Keramičarstvo in pe-

čarstvo, p.o., Maribor, Cesta zmage 13.
Podjetje je registrirano pri registrskem

sodišču v Mariboru pod številko registrske-
ga vložka 1/906-00 Maribor z dne 21. 2.
1990.

2. Matična številka: 5094593.
3. Dejavnost: 050302.
Osnovna dejavnost podjetja je: izvajanje

keramičarskih in pečarskih del vseh vrst.
4. Pravna oblika organiziranosti: Kera-

mičarstvo in pečarstvo, p.o., je podjetje v
100% družbeni lastnini in je organizirano
kot podjetje s popolno odgovornostjo.

II. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovane družbe:

1. Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,

2. Odškodninski sklad – 10%,
3. Sklad RS za razvoj – 20%,
4. upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 20%,
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5. upravičenci iz notranjega odkupa –
40%.

III. Predvideni način oziroma kombina-
cija načinov lastninskega preoblikovanja:

1. Prenos navadnih delnic na sklade –
40% (10% + 10% + 20%),

2. Interna razdelitev delnic – 20%,
3. Notranji odkup delnic – 40%.
IV. Javni poziv k vpisu in vplačilu del-

nic
4.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje Keramičarstvo in pečarstvo,

p.o., poziva vse upravičence (vse zaposlene,
bivše zaposlene in upokojene delavce pod-
jetja), da v roku 30 dni po objavi tega ogla-
sa, v časopisu Večer, predložijo svoje last-
niške certifikate v zameno za začasnice (ka-
sneje delnice) ter tako sodelujejo pri interni
razdelitvi delnic.

Prav tako bo upravičence pozvalo, da
predložijo lastninske certifikate za namen
interne razdelitve delnic v Uradnem listu
RS, dnevniku Večer in na oglasni deski pod-
jetja.

V primeru, če upravičenci ne bodo dose-
gli 20% bo podjetje za preostanek delnic do
20% vrednosti celotnega družbenega kapi-
tala podjetja, opravilo interni razpis za ožje
družinske člane zaposlenih.

Interni razpis bo potekal na sedežu pod-
jetja Keramičarstvo in pečarstvo, p.o., in na
sedežih družb hčera vsak delovni dan od 8.
do 14. ure.

Rok za predložitev lastniških certifika-
tov ožjih družinskih članov je 15 dni od
dneva objave internega razpisa na oglasni
deski podjetja.

V razpisanem roku družinski člani lahko
predložijo lastniške certifikate vsak delovni
dan med 8. in 14. uro na dogovorjenih
vpisnih mestih v podjetju.

V primeru, če bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov zakonskih udeležen-
cev (zaposleni, bivši zaposleni in upokojen-
ci) večja od 20% družbenega kapitala lahko
upravičenci, ki so sodelovali pri interni raz-
delitvi, presežne lastniške certifikate upora-
bijo za kupnino za delnice v programu no-
tranjega odkupa, tako da se presežek certifi-
katov uporabi proporcionalno za vsakega
udeleženca posebej.

Preostanek delnic, ki ne bodo razdeljene
niti po prvem in drugem krogu vpisovanja
lastniških certifikatov v postopku interne
razdelitve, bo družba prenesla Skladu RS za
razvoj za namene odprodaje pooblaščenim
investicijskim družbam v skladu z določili
23. člena ZLPP.

4.2 Notranji odkup delnic
Podjetje Keramičarstvo in pečarstvo,

p.o., poziva upravičence (vse zaposlene,
bivše zaposlene in upokojene delavce pod-
jetja), 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, ki so sodelovali pri interni
razdelitvi bodo prvi paket delnic notranjega
odkupa vplačali s presežnimi certifikati in
denarnimi vplačili ter z zamenjavo presežnih
lastniških certifikatov interne razdelitve.

Kupnina vplačana z denarnimi vplačili
se revalorizira z indeksom prodajnih cen.

Vpisovanje in vplačevanje delnic za last-
ninske certifikate in gotovino bo potekalo
na sedežu podjetja vsak delovnik med 8. in
14. uro v 30-dnevnem razpisnem roku, ki
prične teči od dneva objave v dnevniku
Večer. Vpisni rok je prekluziven.

Delnice se, za gotovino, vplačajo na pose-
ben privatizacijski podračun podjetja pri Agen-
ciji RS za plačilni promet, nadziranje in infor-
miranje – Podružnica Maribor št.
51800-698-14258, z navedbo: plačilo kupni-
ne za delnice v notranjem odkupu, z odobri-
tvijo na žiro račun v 30 dneh po objavi. Vsako
nakazilo na poseben privatizacijski podračun
podjetja pri Agenciji RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje upravičenec doka-
že s potrjeno položnico na sedežu podjetja v
30 dneh po objavi v dnevniku Večer.

Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega
odkupa, dajejo pravico do dividende, so
neprenosljive zunaj programa notranjega od-
kupa, 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 posa-
meznih načinov lastninskega preoblikova-
nja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93,
55/93, 6/94, 43/94 in 68/94).

Delnice, ki jih zaposleni pridobi v pro-
gramu notranjega odkupa v zameno za pre-
sežne lastniške certifikate, so enake kot del-
nice interne razdelitve in so neprenosljive
dve leti, od izdaje, razen z dedovanjem, po
preteku dveh let pa so enake kot ostale del-
nice programa notranjega odkupa.

Organizacija programa notranjega od-
kupa bo določena s pravili notranjega odku-
pa, ki bodo sprejeta po odobritvi programa.
Osnutek pravil bo na vpogled na vpisnih
mestih.

V primeru, da udeleženci z vplačilom
delnic oziroma presežnih certifikatov prese-
žejo celotni znesek kupnine za celotni od-
stotek družbenega kapitala, ki je vključen v
program notranjega odkupa, se vplačani
zneski znižajo.

Podjetje v tem primeru uporabi propor-
cionalni kriterij. Kolikor pa je presežek kup-
nine presežen z vplačili presežnih lastniških
certifikatov in gotovine se vplačani zneski
znižajo ob upoštevanju predzadnjega od-
stavka 32. člena uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in o izvedbi posameznih na-
činov lastninskega preoblikovanja podjetij.

V. Informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne in-

formacije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 8. do 14. ure, pri direktorju Cerovšek
Ivanu – tel. št. 062/39-821 oziroma
062/39-872 ali osebno na sedežu podjetja.

Keramičarstvo in pečarstvo, p.o.
Maribor

La-41
Na podlagi zakona o lastninskem preob-

likovanju podjetij in uredbe o pripravi pro-
grama preoblikovanja in o izvedbi posa-
meznih načinov lastninskega preoblikova-
nja podjetij objavlja Fotona, d.d., program
lastninskega preoblikovanja podjetja, ki ga
je odobrila Agencija Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo
št. LP 00342/1995-MV

1. Firma: Fotona, d.d., proizvodnja op-
toelektronskih naprav, Stegne 7, Ljublja-
na.

2. Sedež: Stegne 7, Ljubljana, Sloveni-
ja.

3. Matična števika podjetja: 5045223.
4. Osnovna dejavnost: proizvodnja in

razvoj optoelektronskih naprav.
5. Pravna oblika organiziranosti: Foto-

na, d.d., je delniška družba v mešani lasti.
6. Predvidena lastniška struktura kapita-

la preoblikovanega podjetja:
– Kapitalski sklad pokojninskega in in-

validskega zavarovanja – 8,7%,
– Slovenski odškodninski sklad – 8,7%,
– Sklad RS za razvoj – 17,39%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 17,39%,
– upravičenci iz naslova notranjega od-

kupa 34,78%,
– Iskra Holding, d.d., 13,04%.
7. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja:
– prenos 8,7% delnic na Kapitalski sklad

pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 8,7% delnic na Slovenski

od-škodninski sklad,
– prenos 17,39% delnic na Sklad RS za

razvoj za nadaljnjo razdelitev delnic poob-
laščenim investicijskim družbam,

– interna razdelitev delnic v višini do
17,39%,

– notranji odkup v višini do 34,78%,
– prenos 13,04 delnic na znanega lastni-

ka: Iskra Holding, d.d.
8. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic.
8.1 Interna razdelitev
Podjetje Fotona, d.d., Ljubljana poziva

vse zaposlene, nekdanje zaposlene in upo-
kojence podjetja, da v 40 dneh po objavi
javnega poziva v dnevniku Delo ter na ogla-
sni deski podjetja vpišejo delnice v zameno
za lastniške certifikate in potrdila po 25a.
členu zakona o lastninskem preoblikovanju.
V interni razdelitvi lahko sodelujejo z last-
niškimi certifikati tudi bivši delavci SOZD-a
Iskra.

Certifikate bomo sprejemali na sedežu
podjetja v Ljubljani, Stegne 7, vsak delov-
nik od 10. do 12. ure in od 13. do 15. ure.

Upravičenec, ki zamudi 40-dnevni rok
za predložitev lastninskih certifikatov, ne
more sodelovati pri interni razdelitvi delnic
podjetja.

V primeru, če bo vrednost tako zbranih
lastniških certifikatov in potrdil v navede-
nem roku manjša od 20% prodajne vredno-
sti družbenega kapitala, kar bo najkasneje v
10 dneh po zaključku poziva ugotovila po-
sebna komisija, bodo za razliko do 20%
prodajne vrednosti družbenega kapitala,
uporabljeni zbrani certifikati ožjih družin-
skih članov zaposlenih v Fotoni, d.d. Če je
vsota predloženih certifikatov družinskih
članov večja od razpoložljivega zneska ka-
pitala namenjenega razdelitvi družinskim
članom v interni razdelitvi, potem se prese-
žek vrednosti certifikatov nad tem zneskom
vrne družinskim članom proporcionalno
glede na  vložene zneske certifikatov. Preo-
stanek delnic, ki ne bi bil razdeljen niti na ta
način, bo podjetje preneslo na Sklad RS za
razvoj v skladu z zakonom.

V primeru, če bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov in potrdil zaposlenih,
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bivših zaposlenih in upokojencev večja od
20% družbenega kapitala, lahiko upravi-
čenci, ki so sodelovali pri interni razdelitvi,
presežne lastniške certifikate in potrdila upo-
rabijo za kupnino za delnice v programu
notranjega odkupa tako, da se presežek cer-
tifikatov in potrdil uporabi proporcionalno
za vsakega udeleženca posebej.

Delnice, pridobljene v interni razdelitvi,
so oznake B, so navadne in imenske delnice,
dajejo pravico do upravljanja in dividende
ter so neprenosljive dve leti od njihove izda-
je. Pred tem rokom so prenosljive samo z
dedovanjem.

Podjetje vodi odkupljene delnice v ne-
materializirani obliki na računih posamez-
nih upravičencev, po vpisu preoblikovanja
podjetja v sodni register pa bo vsakemu
delničarju izdalo potrdilo o lastnini delnic.

8.2 Notranji odkup
Podjetje Fotona, d.d., Ljubljana, poziva

vse zaposlene, nekdanje zaposlene in upo-
kojence podjetja, da v 60 dneh po objavi
javnega poziva v dnevniku Delo ter na ogla-
sni deski podjetja vpišejo in vplačajo delnice
s 50% popustom.

Delnice bodo vplačane na blagajni pod-
jetja v Stegnah 7, vsak delovnik v času od
10. do 12. ure in od 13. do 15. ure ali na
privatizacijski žiro račun podjetja, do 60.
dne po objavi v dnevniku Delo.

Upravičenec, ki zamudi 60-dnevni rok
za predložitev lastninskih certifikatov, ne
more sodelovati pri notranjem odkupu del-
nic podjetja.

Upravičenci bodo hkrati z vpisom in
vplačilom delnic podpisali tudi pristop k
programu in pravilom notranjega odkupa in
v združenje notranjih delničarjev. Ko upra-
vičenci plačajo kupnino za prvi paket del-
nic, postanejo udeleženci notranjega odku-
pa. Organizacija programa notranjega od-
kupa bo določena s pravili notranjega odku-
pa.

Podjetje bo v okviru preoblikovanja z
notranjim odkupom najprej v obliki zača-
snic preneslo na Sklad RS za razvoj celotno
vrednost družbenega kapitala, namenjenega
za notranji odkup.

Delnice iz notranjega odkupa, ki jih pod-
jetje odkupi od Sklada RS za razvoj v imenu
in za račun udeležencev programa notranje-
ga odkupa, pri tem pa kupnino poravna z
gotovino so delnice z oznako C. Delnice z
oznako C so med trajanjem programa notra-
njega odkupa prenosljive samo med udele-
ženci notranjega odkupa.

Delnice iz notranjega odkupa, ki jih pod-
jetje odkupi od Sklada RS za razvoj v imenu
in za račun udeležencev programa notranje-
ga odkupa, pri tem pa kupnino poravna s
presežnimi lastniškimi certifikati in/ali potr-
dili so delnice z oznako D. Imetnik delnice z
oznako D ne sme delnice prenesti na pravno
ali fizično osebo dve leti od njihove izdaje,
razen z dedovanjem. Po preteku dveh let,
pridobijo te delnice vse lastnosti delnic z
oznako C, če program notranjega odkupa še
traja.

Podjetje bo takoj odkupilo 20% preneše-
nih delnic, s 50% popustom. Prvi paket del-
nic bodo upravičenci vplačali, z denarnimi
vplačili, z zamenjavo presežnih lastniških
certifikatov interne razdelitve in s potrdili iz
25.a člena zakona. Podjetje bo v naslednjih

štirih letih odkupilo od Sklada RS za razvoj
vsako leto najmanj 1/4 delnic. Delnice bodo
upravičenci odkupili iz njim pripadajočega
dobička in drugih sredstev udeležencev pro-
grama, ki jih ti vložijo v podjetje.

Podjetje vodi odkupljene delnice v ne-
materializirani obliki na računih posamez-
nih upravičencev, po vpisu preoblikova-
nja podjetja v sodni register pa bo vsake-
mu delničarju izdalo potrdilo o lastnini
delnic.

9. Dodatne informacije
Vse dodatne informacije v zvezi z

sodelovanjem pri lastninskem preoblikovan-
ju podjetja lahko upravičenci dobijo vsak
delovnik od 9. do 15. ure po tel.
061/1591-215 ali osebno na sedežu podjet-
ja.

10. Kontaktna oseba je Marko Golob.
Fotona, d.d., Ljubljana

Št. 7/01/96 La-43
Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-

skem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastninske-
ga preoblikovanja objavlja podjetje program
lastninskega preoblikovanja Medex Inter-
national, d.d., Ljubljana.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 01358/1995-KJ z dne 18. 12.
1995.

1. Splošni podatki o podjetju
Firma podjetja: Medex International, ži-

vilska industrija, d.d.
Sedež podjetja: Ljubljana, Miklošičeva

30.
Matična števika podjetja: 5573114.
Dejavnost podjetja: 013099
1.2 Pravna oblika organiziranosti
Medex International, d.d., živilska indu-

strija, Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Mi-
klošičeva 30, je kot delniška družba vpisana
v sodni register pod vložkom št. 217/00.

2.2 Predvidena lastniška struktura kapi-
tala preoblikovanega podjetja:

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 10%,

– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– udeleženci interne razdelitve – 20%,
– udeleženci notranjega odkupa – 40%.
3. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja
Podjetje bo pri lastninskem preoblikova-

nju družbenega kapitala, uporabilo nasled-
njo kombinacijo načinov lastninskega
preoblikovanja:

– prenos navadnih delnic na sklade –
40% družbenega kapitala;

– interna razdelitev delnic – 20% druž-
benega kapitala;

– notranji odkup delnic – 40% družbe-
nega kapitala.

4. Javni poziv
4.1 Interna razdelitev delnic
Medex International, d.d., Ljubljana po-

ziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upo-
kojene delavce podjetja, da v roku 30 dni od
objave javnega poziva v dnevniku Delo
predložijo svoje lastniške certifikate v zame-
no za delnice ter tako sodelujejo v interni
razdelitvi delnic podjetja.

Upravičenci lahko predložijo svoje last-
niške certifikate v navedenem roku vsak de-
lovnik od 8. do 12. ure v tajništvu podjetja.

Podjetje bo za interno razdelitev delnic
podjetja namenilo 20% družbenega kapitala
podjetja.

Kolikor bo vrednost predloženih lastniš-
kih certifikatov upravičencev presegla 20%
družbenega kapitala, lahko tisti upravičenci,
ki so sodelovali pri interni razdelitvi delnic
podjetja uporabijo presežek lastniških certi-
fikatov za kupnino v notranjem odkupu
delnic.

Pri tem bo podjetje v zameno za lastniške
certifikate razdelilo delnice interne razdeli-
tve in uporabilo presežke lastniških certifi-
katov za notranji odkup delnic proporcio-
nalno za vsakega upravičenca posebej.

V primeru, da bo ostal del delnic, name-
njenih interni razdelitvi nerazdeljen, bo pod-
jetje izvedlo interni razpis za ožje družinske
člane zaposlenih.

Delnice, ki bodo razdeljene v okviru in-
terne razdelitve, so navadne delnice, ki se
glasijo na ime in so neprenosljive dve leti od
njihove izdaje, razen z dedovanjem. Podjet-
je bo delnice vodilo v dematerializirani obli-
ki.

4.2 Notranji odkup delnic
Medex International, d.d., Ljubljana, po-

ziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upo-
kojene delavce podjetja, da v roku 30 dni po
objavi javnega poziva v dnevniku Delo vpla-
čajo delnice in tako postanejo udeleženci
notranjega odkupa delnic podjetja.

Delnice se odkupujejo s 50% popustom.
Upravičenci lahko vplačujejo delnice s pre-
sežkom lastniških certifikatov ter z denarni-
mi vplačili. Upravičenec, ki zamudi navede-
ni rok, ne more sodelovati v notranjem od-
kupu delnic. Delnice bo mogoče vplačati z
denarnimi sredstvi na poseben privatizacij-
ski (pod)račun št. 50100-698-25178 z na-
vedbo: Plačilo kupnine za delnice notranje-
ga odkupa.

Podjetje bo za notranji odkup delnic na-
menilo 40% družbenega kapitala podjetja.

Delnice, ki bodo pridobljene v okviru
programa notranjega odkupa imajo lastnosti
iz 35. člena uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in o izvedbi posameznih na-
činov lastninskega preoblikovanja podjetij.
Podjetje bo delnice vodilo v dematerializira-
ni obliki.

Delnice, ki jih bodo upravičenci odkupili z
denarnimi vplačili so neprenosljive izven kro-
ga udeleženecev notranjega odkupa, razen z
dedovanjem. V okviru programa so prenoslji-
ve med udeleženci z omejitvijo, da se število
zaposlenih med udeleženci ne zmanjša pod
eno tretjino zaposlenih v podjetju.

Delnice, ki jih bodo upravičenci prido-
bili v zameno za presežne lastniške certifika-
te, so dve leti od njihove izdaje neprenoslji-
ve, razen z dedovanjem. Po preteku tega
časa postanejo te delnice enake kot ostale
delnice iz programa notranjega odkupa.

5. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja v dopoldan-
skem času po telefonu 061/316-454 ali oseb-
no na sedežu podjetja. Kontaktna oseba je
Maja Prah.

Medex International, d.d., Ljubljana



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 2 – 19. I. 1996 Stran 93

Št. 2/96 La-46
DKP Meja Šentjur pri Celju, Cesta Leona

Dobrotinška 3, Šentjur pri Celju, objavlja
program lastninskega preoblikovanja, ki ga
je z odločbo št. 0825/1996 z dne 10. 1. 1996
odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in
privatizacijo.

1. Splošni podatki o podjetju
Firma: DKP Meja.
Sedež: Šentjur pri Celju, Cesta Leona

Dobrotinška 3.
Matična številka podjetja: 5150370.
Registracija podjetja: podjetje je vpisano

v sodni register Temeljnega sodišča v Celju
pod Srg 755/89.

Dejavnost podjetja (šifra dejavnosti
020140): živinoreja.

Pravna oblika organiziranosti: DKP Me-
ja, p.o., je družbeno podjetje s 100% druž-
benim kapitalom.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovane družbe:

– Odškodninski sklad – 10%,
– Pokojninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– udeleženci interne razdelitve delnic –

20%,
– udeleženci notranjega odkupa podjet-

ja – 40%.
3. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja podjetja:
– prenos navadnih delnic na sklade –

40%,
– interna razdelitev – 20%,
– notranji odkup podjetja – 40%.
4. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
4.1 Interna razdelitev
DKP Meja, poziva vse zaposlene, nekda-

nje zaposlene in upokojence podjetja, da v
30-dnevnem roku po objavi tega oglasa v
časopisu Delu ter na oglasnih deskah podjet-
ja, vpišejo delnice v zameno za lastniške
certifikate.

Če v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic, namenjenih interni razde-
litvi, bo z objavo internega razpisa na ogla-
snih deskah podjetja najkasneje v 5 dneh
začel teči nov 15 dnevni rok za vpis delnic
ožjih družinskih članov zaposlenih v pod-
jetju.

Če tudi v drugem krogu ne bo vpisanih
in vplačanih 20% delnic, bo podjetje preo-
stanek do 20% preneslo na Sklad RS za
razvoj.

Če bo v prvem krogu vpisanih več del-
nic kot jih je namenjeno interni razdelitvi,
bo presežek certifikatov proporcionalno
uporabljen za notranji odkup.

Podjetje bo izdalo navadne delnice v ob-
liki začasnic, ki se bodo glasile na ime in ne
bodo prenosljive dve leti po izdaji, razen z
dedovanjem.

4.2 Notranji odkup
DKP Meja, poziva vse zaposlene, nek-

danje zaposlene in upokojence podjetja, da
v 30 dneh po objavi oglasa in razpisa v
Delu in oglasnih deskah podjetja, vpišejo
in vplačajo delnice s 50% popusta. Delnice
oziroma začasnice se bodo vplačevale v
zameno za presežne certifikate in za goto-
vino.

Delnice, ki ne bodo odkupljene v prvem
paketu, bo do končnega odkupa zadržal in z
njimi upravljal Sklad RS za razvoj.

Delnice so navadne, imenske, dajejo pra-
vico do upravljanja, skladno s pravili pro-
grama notranjega odkupa. Prenosljivost del-
nic v okviru programa je omejena z zahte-
vo, da ostaja najmanj ena tretjina zaposlenih
med udeleženci programa. Po programu no-
tranjega odkupa bodo delnice prenosljive
skladno s pravili delničarskega sporazuma
in skladno s statutom družbe.

Upravičenci bodo hkrati z vpisom in
vplačilom delnic podpisovali tudi pristop k
pravilom notranjega odkupa.

5. Vpis delnic
Tako delnice iz interne razdelitve kot

delnice iz programa notranjega odkupa bo-
do upravičenci lahko vpisovali in vplače-
vali vsak delovni dan od 8. do 13. ure v
tajništvu podjetja, v okviru zgoraj opre-
deljnih rokov.

Delnice iz programa notranjega odkupa
se lahko v okviru opredeljenih rokov vpla-
čajo tudi v gotovini na poseben privatizacij-
ski podračun 50770-698-88072, z navedbo
“plačilo kupnine za deleže podjetja v notra-
njem odkupu”.

Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila so na voljo
pri Zupanc Stanku, tel. 743-155.

DKP Meja, Šentjur pri Celju

La-47
Na podlagi določil zakona o lastninskem

preoblikovanju podjetij in uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posa-
meznih načinov lastninskega preoblikova-
nja podjetij Lokaterm, podjetje za proizvod-
njo in trgovino, p.o., Škofja Loka, Kidriče-
va 55, objavlja program lastninskega preob-
likovanja podjetja, ki ga je odobrila Agencija
RS za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 1473/1995-KJ z dne 20. 12.
1995.

1. Firma in sedež: Lokaterm, podjetje
za proizvodnjo in trgovino, p.o., Škofja
Loka. Podjetje je vpisano v register pravnih
oseb pri Okrožnem sodišču v Kranju pod št.
reg. vložka 1/00073/00.

2. Matična številka: 5067391.
3. Dejavnost: proizvodnja kaminskih pe-

či Lokaterm.
4. Pravna oblika organiziranosti: Loka-

term, p.o., Škofja Loka je v 100% družbeni
lastnini.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 10%,

– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – do 20%,
– upravičenci iz naslova notranjega od-

kupa – do 40%.
6. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja:
– prenos navadnih deležev na sklade –

40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev deležev – 20% druž-

benega kapitala,
– notranji odkup deležev – 40% družbe-

nega kapitala.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu dele-

žev
7.1 Interna razdelitev

Lokaterm, p.o., Škofja Loka, Kidričeva
55, poziva vse upravičence (zaposlene, biv-
še zaposlene in upokojence), da v 30 dneh
po objavi tega poziva vpišejo deleže v za-
meno za lastniške certifikate in potrdila ter
tako sodelujejo pri interni razdelitvi dele-
žev. Kolikor v navedenem roku ne bo vpi-
sanih vseh 20% deležev, namenjenih interni
razdelitvi, kar bo najkasneje v 10 dneh po
zaključku poziva ugotovila posebna komi-
sija, bo z objavo internega razpisa pričel teči
15-dnevni rok za vpis deležev s strani ožjih
družinskih članov zaposlenih v Lokaterm.
Preostanek deležev, 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 deležev, name-
njenih za interno razdelitev, se bodo presež-
ni lastniški certifikati oziroma potrdila upo-
rabili za notranji odkup delnic proporcio-
nalno za vsakega udeleženca posebej.

Deleži, ki bodo upravičencem razdeljeni
v okviru interne razdelitve, bodo navadni in
se bodo glasili na ime, neprenosljivi bodo
dve leti, razen z dedovanjem. Podjetje bo
najprej izdalo začasnice, ki jih bo po vpisu
preoblikovanja podjetja v sodni register na-
domestilo z deleži.

7.2 Notranji odkup
Lokaterm Škofja Loka, poziva vse upra-

vičence (zaposlene, bivše zaposlene in upo-
kojence), da sodelujejo pri notranjem odku-
pu deležev podjetja.

Z notranjim odkupom se bo na podlagi
programa lastninskega preoblikovanja pod-
jetja odkupilo do 40% vrednosti družbene-
ga kapitala po otvoritveni bilanci. Upravi-
čenci lahko kupijo deleže s 50% popustom
in možnostjo postopnega odplačevanja.

Upravičenci bodo lahko deleže vpisova-
li in vplačevali v 30-dnevnem roku od obja-
ve poziva v dnevnem časopisu in na oglasni
deski podjetja.

Udeleženci se s pisno izjavo odločijo, da
pristopajo k programu notranjega odkupa.
Ko upravičenci vplačajo kupnino za prvi
paket deležev, postanejo udeleženci notra-
njega odkupa.

Deleži notranjega odkupa so navadni,
imenski in dajejo poleg pravice do udeležbe
na dobičku tudi pravico do upravljanja. So
neprenosljivi izven programa notranjega od-
kupa za čas trajanja programa, razen z dedo-
vanjem oziroma so prenosljivi v okviru pro-
grama notranjega odkupa med udeleženci
programa.

Deleži, pridobljeni za presežne lastniške
certifikate, so neprenosljivi dve leti od izda-
je, nato pa se izenačijo z ostalimi deleži
notranjega odkupa.

8. Deleže interne razdelitve in notranje-
ga odkupa lahko upravičenci v okviru zgo-
raj opredeljenega roka vpisujejo vsak de-
lovni dan od 7. do 15. ure v računovodstvu
podjetja. Deleže notranjega odkupa se lahko
vplačajo tudi v gotovini na privatizacijski
podračun št. 51510-698-3866 z navedbo:
“plačilo kupnine za deleže podjetja v notra-
njem odkupu”.

9. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa ter vplačila lahko upra-
vičenci dobijo v dopoldanskem času pri Ire-
ni Jurca (tel. 064/634-466).

Lokaterm, p.o., Škofja Loka
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Št. 2 La-48
Na podlagi programa lastninskega

preoblikovanja podjetja, ki ga je sprejel de-
lavski svet podjetja Varnost Bežigrad, p.o.,
Staničeva 41, Ljubljana, na svoji seji dne 5.
7. 1995 in 13. 9. 1995 in katerega je z
odločbo št. LP 00608/1995-IZ z dne 22. 12.
1995 odobrila Agencija Republike Sloveni-
je za prestrukturiranje in privatizacijo ter
skladno z zakonom o lastninskem preobli-
kovanju podjetja Varnost Bežigrad, p.o.,
Staničeva 41, Ljubljana, objavlja program
lastninskega preoblikovanja.

1. Firma: Varnost Bežigrad, p.o., Sta-
ničeva ulica 41, Ljubljana.

2. Sedež: Ljubljana, Staničeva 41.
3. Matična številka: 5174490.
4. Registrirane dejavnosti družbe so:
– preventivno fizično tehnično varova-

nje premoženja pred uničenjem, poškodo-
vanjem in drugimi oblikami škodljivih po-
javov,

– prevoz gotovine, vrednostnih papir-
jev, zaupnih dokumentov in drugih drago-
cenosti,

– prevoz kosovnega blaga v notranjem
in mednarodnem prometu,

– celotni inženiring na področju varova-
nja premoženja,

– turizem in gostinstvo,
– prevoz oseb v okviru dejavnosti turiz-

ma,
– upravljanje stavb in čiščenje,
– urejanje, čiščenje zelenic, nasadov,

dvorišč in zaključna gradbena dela,
– prevozi, zbiranje in skladiščenje no-

vih, starih in poškodovanih vozil,
– razstavljanje, prodaja novih in rablje-

nih vozil in rezervnih delov,
– avto šola,
– trgovina na debelo in drobno z neži-

vilskimi in živilskimi proizvodi,
– rent-a-car.
5. Pravna oblika organiziranosti: podjet-

je Varnost Bežigrad, p.o., Staničeva ulica
41, Ljubljana je 100% v družbeni lasti.

6. Predvidena lastniška struktura kapita-
la po preoblikovanju (družbenega kapitala):

– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,

– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

40%.
7. Predvidena kombinacija načinov last-

ninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na Sklade –

40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic – 20% druž-

benega kapitala,
– notranji odkup delnic – 40% družbe-

nega kapitala.
8. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
8.1 Interna razdelitev
Podjetje Varnost Bežigrad, p.o., Staniče-

va 41, Ljubljana poziva vse zaposlene, nek-
danje zaposlene in upokojence ter ožje dru-
žinske člane, da v 30 dneh po objavi tega
poziva zamenjajo svoje lastniške certifikate
za delnice.

Delnice, pridobljene z interno razdelitvi-
jo, so navadne, glasijo na ime, dajejo pravi-

co do upravljanja in pravico do izplačila
dividende. Izražene so v nematerializirani
obliki in so neprenosljive dve leti po njihovi
izdaji, razen z dedovanjem.

Upravičenci lahko zamenjajo lastninske
certifikate na sedežu podjetja Varnost Beži-
grad, p.o., Staničeva ulica 41, Ljubljana,
vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

8.2 Notranji odkup
Podjetje Varnost Bežigrad, p.o., Stani-

čeva ulica 41, Ljubljana, poziva vse zapo-
slene, nekdanje zaposlene in upokojence,
da v 30 dneh po objavi tega poziva vpišejo
in vplačajo delnice podjetja s 50% popu-
stom.

V notranjem odkupu lahko upravičenci
sodelujejo:

– s preseženimi certifikati iz interne raz-
delitve,

– z denarnimi vplačili na poseben priva-
tizacijski podračun – Varnost Bežigrad, p.o.,
Staničeva ulica 41, Ljubljana – privatizacija,
št. 50102-698-000-0025253.

Delnice, kupljene v notranjem odkupu
so navadne, glasijo na ime, niso prenosljive
izven programa notranjega odkupa, razen z
dedovanjem, dajejo pravico do upravljanja
in dividende, izražene so nematerializirani
obliki.

9. Dodatne informacije v zvezi s pro-
gramom in pogoji vpisa ter vplačila delnic
so na voljo pri Brigiti Grubič, tel.
061/13-10-258.

Varnost Bežigrad, p.o., Ljubljana

La-42
V okviru lastninskega preoblikovanja

podjetja, ki ga je odobrila agencija Republi-
ke Slovenije za prestrukturiranje in privati-
zacijo z odločbo št. LP 01370/1995 – MD z
dne 14. 12. 1995 Aerodrom Ljubljana, p.o.
objavlja program lastninskega preobliko-
vanja Aerodroma Ljubljana, p.o.

1. Status podjetja
1.1. Firma: Aerodrom Ljubljana, p.o.
1.2. Sedež: Zg. Brnik 130 a, Brnik –

aerodrom.
1.3. Matična številka: 5142768.
1.4. Dejavnost podjetja: letališke storitve

– 060402.
1.5. Pravna oblika organiziranosti; Pod-

jetje je organizirano kot družbeno podjetje s
polno odgovornostjo, ki je bilo vpisano pri
Temeljnem sodišču v Kranju, enota v Kra-
nju s sklepom Srg 23/90 z dne 14. 5. 1990
pod številko registrskega vložka 1-97-00.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja

Kapitalski
delež v %

– Republika Slovenija 55,69%
– Kapitalski sklad

pokojninskega in invalidskega
zavarovanja 4,43%

– Slovenski odškodninski
sklad 4,43%

– Sklad RS za razvoj 8,86%
– upravičenci iz naslova interne

razdelitve 8,86%
– upravičenci iz naslova

notranjega odkupa 7,48%
– udeleženci javne prodaje

delnic 10,25%

3. Načini lastninskega preoblikovanja:
Podjetje se bo preoblikovalo v delniško

družbo in uporabilo naslednje načine last-
ninskega preoblikovanja:

– prenos navadnih delnic na sklade –
40% družbenega kapitala,

– interna razdelitev delnic – 20% družbe-
nega kapitala,

– notranji odkup delnic – 17% družbe-
nega kapitala,

– javna prodaja delnic – 23% družbene-
ga kapitala.

4. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
4.1. Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojence Aerodroma Ljublja-
na, da v 30 dneh po objavi tega poziva
predložijo svoje lastniške certifikate v zame-
no za delnice ter tako sodelujejo pri interni
razdelitvi delnic podjetja.

Delnice, pridobljene z interno razdelitvi-
jo so navadne, z oznako B in glasijo na ime
ter dajejo pravico do upravljanja tako, da
vsaka delnica nosi en glas in sorazmerno
pravico do dividende, dajejo pravico do
poplačila sorazmernega dela iz stečajne ozi-
roma likvidacijske mase in so neprenosljive
dve leti po izdaji, razen z dedovanjem. No-
minalna vrednost ene delnice znaša 1.000
SIT.

V primeru presežkov certifikatov delav-
cev se bodo le-ti uporabljali za notranji od-
kup upravičencev proporcionalno za vsake-
ga udeleženca posebej.

4.2. Interni razpis
Podjetje poziva ožje družinske člane

oseb, zaposlenih v podjetju, da v roku 30
dni od dne objave tega poziva predložijo
lastniške certifikate v zamenjavo za navadne
delnice z oznako B iz interne razdelitve.

Za ožje družinske člane zaposlenih šteje-
jo:

– zakonec ali oseba, s katero zaposleni
živi v dalj časa trajajoči skupnosti,

– otroci oziroma posvojenci zaposlenih,
– starši, posvojitelji, ter osebe, ki jih je

zaposleni po zakonu dolžan vzdrževati.
V primeru, da bodo družinski člani pred-

ložili v zamenjavo več certifikatov, kot jih
je predvidenih za ta namen, se bodo njihova
vplačila v certifikatih sorazmerno zmanjša-
la. O tem jih bo podjetje obvestilo.

4.3. Notranji odkup
Podjetje poziva vse upravičence (zapo-

slene, bivše zaposlene in upokojence), da v
30 dneh po objavi tega poziva vplačajo
delnice in tako postanejo udeleženci notra-
njega odkupa delnic podjetja.

Delnice se odkupujejo s 50% popustom.
Upravičenci lahko vplačujejo delnice s pre-
sežkom lastniških certifikatov iz interne raz-
delitve ter z denarnimi vplačili. Upraviče-
nec, ki zamudi navedeni rok, ne more sode-
lovati v notranjem odkupu delnic.

Delnice, ki jih podjetje odkupi v korist
udeležencev notranjega odkupa so navadne
delnice z oznako C in glasijo na ime, dajejo
pravico do upravljanja tako, da vsaka delni-
ca nosi en glas, dajejo sorazmerno pravico
do dividende in dajejo pravico do poplačila
sorazmernega dela iz stečajne oziroma likvi-
dacijske mase.

Delnice C so neprenosljive izven kroga
udeležencev notranjega odkupa, razen z de-
dovanjem. V okviru programa so prenoslji-
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ve med udeleženci skladno s pravili notra-
njega odkupa, z omejitvijo, da se število
med udeleženci ne zmanjša pod eno tretjino
zaposlenih v podjetju.

Cena ene delnice, ki se odkupuje z de-
narnimi sredstvi se revalorizira z indeksom
drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993 do dne-
va plačila kupnine Skladu. Cena delnic, ki se
odkupujejo v zameno za presežne certifika-
te in potrdila upravičencev, se ne revalori-
zira.

Nominalna vrednost ene delnice znaša
1.000 SIT.

4.4. Odkup delnic
Odkup delnic iz interne razdelitve, inter-

nega razpisa in notranjega odkupa bo pote-
kal v roku 30 dni od objave tega poziva na
sedežu podjetja Zg. Brnik 130 a, vsak delav-
nik med 8. in 12. uro.

Vplačilo delnic za notranji odkup z de-
narnimi sredstvi se izvede z nakazilom na
račun št. 51500-698-000-0003824 z ime-
nom Aerodrom Ljubljana, p.o. Brnik – pri-
vatizacijski podračun, ki je odprt pri agenciji
Republike Slovenije za plačilni promet, nad-
ziranje in informiranje, Podružnica Kranj.
Pri vplačilu se navede: plačilo kupnine za
delnice iz notranjega odkupa.

4.5. Javna prodaja delnic
Javna prodaja delnic bo potekala po pri-

dobitvi soglasij. Poziv za javno prodajo del-
nic bo objavljen v časopisu Delo.

5. Dodatne informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne

informacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju podjetja vsak de-
lovni dan od 8. do 13. ure po telefonu
064/261-451, Igor Klun in 064/261-501
Nada Pesjak, ali osebno na sedežu podjetja
pri istih osebah, kjer jim je na voljo tudi
osnutek statuta delniške družbe ter pravila
notranjega odkupa.

Aerodrom Ljubljana

La-33
Na podlagi lastninskega preoblikovanja

podjetja Elektromontaža, elektromontažno
in projektivno podjetje, p.o., Tržaška c. 126,
Ljubljana, ki ga je z odločbo št. LP
01050/1995-JM z dne 4. 12. 1995 odobrila
Agencija za prestrukturiranje in skladno z
zakonom o lastninskem preoblikovanju pod-
jetje objavlja program lastninskega preobli-
kovanja podjetja.

1. Firma  in  sedež:  Elektromontaža,
elektromontažno in projektivno podjetje,
p.o., Tržaška c. 126, Ljubljana.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Temeljnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani pod registrsko št. vložka
1/138/00.

2. Matična številka: 5067308.
3. Dejavnost: 050301.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-

je je v 100% družbeni lastnini, domači kapi-
tal.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja 10%,

– odškodninski sklad 10%,
– sklad RS za razvoj 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa 40%.

6. Predvideni način oziroma kombinaci-
ja načinov lastninskega preoblikovanja:

– prenos 10% delnic na Sklad invalid-
skega in pokojninskega zavarovanja,

– prenos 10% delnic na Odškodninski
sklad,

– prenos 20% delnic na Sklad RS za raz-
voj za nadaljnjo razporeditev na pooblašče-
ne investicijske družbe,

– interna razdelitev delnic v višini 20%
razpisanih delnic,

– notranji odkup v višini do 40% razpi-
sanih delnic.

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1 Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojence podjetja (I. krog), da
v 30-dnevnem roku po objavi tega oglasa in
poziva v dnevnem časopisju in na oglasni
deski podjetja vpišejo delnice, ki se bodo
vodile v dematerializirani obliki v zameno
za lastniške certifikate.

Če bo vpisanih in vplačanih več kot 20%
vseh delnic, bo presežek certifikatov pro-
porcionalno uporabljen za notranji odkup.

Če v navedenem roku ne bo vpisanih in
vplačanih vseh delnic namenjenih interni
razdelitvi bo komisija za lastninsko preobli-
kovanje z interno objavo na oglasni deski
razpisala nov 15 dnevni rok za vpis delnic
ožjih družinskih članov zaposlenih v pod-
jetju (II. krog).

V drugem krogu se bo v primeru, da je
certifikatov ožjih družinskih članov preveč
upošteval kriterij proporcionalnosti za vsa-
kega upravičenca posebej.

Delnice pridobljene v interni azdelitvi so
neprenosljivi dve leti po pridobitvi, razen z
dedovanjem.

7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojence podjetja, da v 30
dneh po objavi tega oglasa v dnevnem časo-
pisu ter na oglasnih deskah podjetja vpišejo
in vplačajo delnice s 50% popustom. Delni-
ce se vplačujejo z gotovino oziroma z more-
bitnimi presežki lastniških certifikatov iz in-
terne razdelitve. Delnice, ki ne bodo odkup-
ljene v prvem krogu, bo do končnega odku-
pa zadržal in z njimi upravljal Sklad za
razvoj.

Upravičenci bodo hkrati z vpisom in
vplačilom delnic podpisovali tudi pristop k
sporazumu in soglasje k aktu o preoblikova-
nju družbe z vsebino statuta.

Delnice, pridobljene v okviru notranjega
odkupa, so, dokler program ni zaključen
prenosljive samo znotraj programa (poseb-
nost so delnice pridobljene v okviru notra-
njega odkupa s presežki certifikatov, ki so
prenosljive dve leti po pridobitvi samo z
dedovanjem, po tem obdobju, pa so prenos-
ljive do konca trajanja programa v okviru
upravičencev programa), v nadaljevanju pa
skladno z določili statuta in delniškega spo-
razuma.

Vse delnice so navadne, imenske, dajejo
pravico do upravljanja v skladu s pravili
notranjega odkupa, dajejo pravico do divi-
dende in do stečajne mase.

8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
delnice iz notranjega odkupa bodo upravi-
čenci lahko vpisovali v zameno za certifika-
te pri blagajni na sedežu podjetja vsak de-
lavnik od 7. do 15. ure. V okviru notranjega

odkupa upravičenci lahko vplačujejo z go-
tovino na privatizacijski podračun št.
50106-698-000-0024693 (z navedbo “pla-
čilo delnic v NO”) v okviru zgoraj oprede-
ljenih rokov.

9. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila dobite na
tel. 123-14-66 pri Kramar Metki.

Elektromontaža,
elektromontažno in projektivno

podjetje, p.o., Ljubljana

Št. 2/96 La-34
Na podlagi določil zakona o lastninskem

preoblikovanju podjetij in uredbo o pripra-
vi programa preoblikovanja in o izvedbi
posameznih načinov lastninskega preobli-
kovanja podjetij Mizarstvo Trnovo, p.o.,
Ljubljana, Trnovski pristan 20A objavlja
program lastninskega preoblikovanja, ki ga
je odobrila Agencija RS za prestrukturiranje
in privatizacijo z odločbo št. LP 883/95-MR
z dne 10. 11. 1995

1. Firma in sedež: Mizarstvo Trnovo,
p.o.,  Ljubljana,  Trnovski  pristan  20A;
podjetje je vpisano v sodni register pravnih
oseb pri Temeljnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani pod št. reg. vl. 1/13-00.

2. Matična številka: 5144167.
3. Dejavnost: izdelava vseh vrst pohištva

po naročilu.
4. Pravna oblika organiziranosti: Mizars-

tvo Trnovo, p.o., Ljubljana, je v 100% druž-
beni lastnini.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja 10%,

– Slovenski odškodninski sklad 10%,
– Sklad RS za razvoj 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve 20%,
– upravičenci iz naslova notranjega od-

kupa 40%.
6. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja:
– prenos navadnih deležev na sklade –

40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev deležev – 20% druž-

benega kapitala,
– notranji odkup deležev – 40% družbe-

nega kapitala.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu dele-

žev
7.1 Interna razdelitev
Podjetje Mizarstvo Trnovo, p.o., Ljub-

ljana, Trnovski pristan 20A, poziva vse upra-
vičence (zaposlene, bivše zaposlene in upo-
kojence), da v 30 dneh po objavi tega pozi-
va zamenjajo lastniške certifikate in potrdila
za neizplačane osebne dohodke za začasnice
(kasneje za deleže) ter tako sodelujejo pri
interni razdelitvi deležev. Upravičenec, ki
zamudi 30-dnevni rok za predložitev last-
niških certifikatov, ne more sodelovati pri
interni razdelitvi deležev. Kolikor bo vred-
nost zbranih lastniških certifikatov manjša
od 20% družbenega kapitala, bo podjetje v
8 dneh po poteku roka javnega poziva obja-
vilo interni razpis za ožje družinske člane
zaposlenih. Ožji družinski člani se bodo na
razpis lahko javili v roku 15 dni od objave
na oglasni deski podjetja. V primeru prepla-
čila vrednosti 20% družbenega kapitala, se
bodo vplačila ožjih družinskih članov pro-
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porcionalno znižala. Če tudi na osnovi inter-
nega razpisa ne bo razdeljenih vseh 20%
deležev, bo podjetje preostanek deležev pre-
neslo na Sklad RS za razvoj v skladu z
zakonom.

V primeru, da bo lastniških certifikatov
oziroma potrdil več, kot je deležev, name-
njenih za interno razdelitev, se bodo presež-
ni lastniški certifikati oziroma potrdila upo-
rabili za notranji odkup deležev proporcio-
nalno za vsakega upravičenca posebej.

Deleži, ki bodo upravičencem razdeljeni
v okviru interne razdelitve, bodo navadni in
se bodo glasili na ime, neprenosljivi bodo
dve leti od izdaje, razen z dedovanjem. Pod-
jetje bo najprej izdalo začasnice, ki jih bo po
vpisu preoblikovanja podjetja v sodni regi-
ster nadomestilo z deleži.

7.2 Notranji odkup
Mizarstvo Trnovo, p.o., Ljubljana, pozi-

va vse upravičence (zaposlene, bivše zapo-
slene in upokojence), da v 30 dneh po obja-
vi javnega poziva v dnevnem časopisu in na
oglasni deski podjetja vpišejo in vplačajo
deleže. Upravičenci lahko kupijo deleže s
50% popustom in možnostjo postopnega od-
plačevanja. Z notranjim odkupom se bo na
podlagi programa lstninskega preoblikova-
nja podjetja odkupilo do 40% vrednosti
družbenega kapitala.

Upravičenci, ki zamudijo 30-dnevni rok,
ne morejo več sodelovati v programu notra-
njega odkupa. Deleži oziroma začasnice se
bodo vplačevale z gotovino oziroma s pre-
sežki lastniških certifikatov in potrdil.

Ko upravičenci vplačajo kupnino za pr-
vi paket deležev, postanejo udeleženci no-
tranjega odkupa.

Deleži iz programa notranjega odkupa
so, dokler program ni zaključen, prenosljivi
samo znotraj programa. Vsi deleži so navad-
ni, imenski in dajejo poleg pravice do ude-
ležbe na dobičku tudi pravico do upravlja-
nja.

Deleži, pridobljeni za presežne lastniške
certifikate, so neprenosljivi dve leti od izda-
je, nato pa se izenačijo z ostalimi deleži
notranjega odkupa.

8. Deleže interne razdelitve in notranjega
odkupa lahko upravičenci vpisujejo vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure v prostorih podjet-
ja, deleže notranjega odkupa pa vplačujejo
na privatizacijski podračun podjetja št.
50101-698-23932 z navedbo: “plačilo kup-
nine za deleže podjetja v notranjem odkupu”
v roku 30 dni po objavi javnega poziva v
dnevnem časopisu in na oglasni deski.

9. Upravičenci lahko v zvezi s sodelova-
njem pri lastninskem preoblikovanju dobijo
dodatne informacije v dopoldanskem času
po tel. 061/214-997 pri Matjažu Roglju.

Mizarstvo Trnovo, p.o., Ljubljana

La-35
Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj,

p.o., Žnidaričevo nabrežje 11, Ptuj, objavlja
program lastninskega preoblikovanja, ki ga
je Agencija Republike Slovenije za prestruk-
turiranje in privatizacijo odobrila z odločbo
z dne 20. 12. 1995, št. LP 01120/1995-IJS.

1. Firma: Vodnogospodarsko podjetje
Drava Ptuj, p.o., Žnidaričevo nabrežje 11,
Ptuj.

Skrajšana firma: V G P Ptuj, p.o.
Sedež: Ptuj, Žnidaričevo nabrežje 11.

Matična številka: 5150515.
Podjetje je vpisano v sodni register pri

Okrožnem sodišču na Ptuju, št. registrskega
vložka 1/1119-00.

2. Osnovna dejavnost podjetja je varstvo
pred škodljivim delovanjem voda.

3. Vodnogospodarsko podjetje Drava
Ptuj, p.o., Ptuj je podjetje v 100% družbeni
lastnini, Republika Slovenija je lastnik
61,521% osnovnega kapitala podjetja, osta-
lih 39,479% pa predstavlja družbeni kapital,
ki se lastninsko preoblikuje po zakonu o
lastninskem preoblikovanju podjetij.

4. Predvidena lastniška struktura preob-
likovanega podjetja je:

– 61,521% Republika Slovenija,
– 3,9479% Kapitalski sklad pokojninske-

ga in invalidskega zavarovanja,
– 3,9479% Slovenski odškodninski

sklad,
– 7,8958% Sklad Republike Slovenije za

razvoj oziroma po izvršeni prodaji investi-
cijske družbe,

– 23,6874% fizične osebe – sodelujoči v
interni razdelitvi (20%) in notranjemu od-
kupu (40%).

5. Podjetje se preoblikuje s kombinacijo
treh načinov:

– prenos 40% navadnih delnic oziroma
deležev družbenega kapitala, ki se lastnin-
sko preoblikuje, na sklade,

– interna razdelitev v višini 20% družbe-
nega kapitala, ki se lastninsko preoblikuje,

– notranji odkup delnic oziroma deležev
v višini 40% družbenega kapitala, ki se last-
ninsko preoblikuje.

Prodajna cena delnic v interni razdelitvi
je 1.250 SIT, delnic notranjega odkupa pa
625 SIT. V notranjem odkupu se pri vplači-
lih 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 Večer in
na oglasni deski podjetja:

6.1 Predložijo lastniške certifikate in po-
trdila v zameno za delnice oziroma deleže
interne razdelitve, ki so navadne, imenske in
neprenosljive dve leti od njihove izdaje, ra-
zen z dedovanjem.

V primeru, da upravičenci prvega kro-
ga (zaposleni, bivši zaposleni, upokojenci)
ne bodo predložili lastniških certifikatov v
višini 20% družbenega kapitala, bo podjet-
je za objavo na oglasni deski podjetja, iz-
vedlo interni razpis za družinske člane za-
poslenih z rokom za predložitev certifika-
tov 15 dni. Če pa bi že upravičenci 1. kroga
predložili lastniške certifikate in potrdila v
vrednosti večji od 20% družbenega kapita-
la, bodo lahko presežke po proporcional-
nem znižanju uporabili za notranji odkup
delnic.

6.2 Pristopijo k programu notranjega od-
kupa,vpišejo deleže in vplačajo kupnino za
prvi paket delnic notranjega odkupa.

Delnice oziroma deleži notranjega odku-
pa so navadne, imenske in za čas trajanja
programa notranjega odkupa neprenosljive
izven programa, razen z dedovanjem. Del-
nice, ki jih upravičenci pridobijo v progra-
mu notranjega odkupa v zameno za presež-
ne 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 del-
nic notranjega odkupa presegla znesek kup-
nine za v program notranjega odkupa vklju-
čeni družbeni kapital, se bodo vplačani zne-
ski znižali ob uporabi kriterija povprečnega
mesečnega osebnega dohodka zadnjih treh
mesecev.

7. Upravičenci predložijo lastniške certi-
fikate in potrdila ter vpišejo delnice notra-
njega odkupa na sedežu podjetja na Ptuju,
Žnidaričevo nabrežje 11, med 7. in 15. uro.
Gotovinska vplačila se izvršijo na privatiza-
cijski podračun podjetja, ki bo objavljen
naknadno.

30 dnevni rok za predložitev lastninskih
certifikatov in potrdil, vpis in vplačilo del-
nic notranjega odkupa je prekluziven –
upravičenec, ki zamudi rok, ne more sode-
lovati pri interni razdelitvi oziroma notra-
njemu odkupu delnic podjetja.

Organizacija programa notranjega od-
kupa in način uresničevanja upravljalskih,
premoženjskih in drugih pravic iz delnic
interne razdelitve in notranjega odkupa ter
način in pogoji prenosa bo urejen s pravili
notranjega odkupa ter način in pogoji pre-
nosa bo urejen s pravili notranjega odkupa
in delničarskim sporazumom med upravi-
čenci iz interne razdelitve delnic in notra-
njega odkupa. Upravičenci s predložitvijo
lastniških certifikatov ali vplačilom delnic
oziroma deležev in podpisom ustrezne izja-
ve na vpisnici pristopijo k aktu o preobliko-
vanju s statutom, programu notranjega od-
kupa in delničarskemu sporazumu oziroma
sporazumu družbenikov, hkrati pravilom
notranjega odkupa.

8. Upravičenci lahko dobijo dodatne in-
formacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju v podjetju ali na
tel. 062/772-531, pri Mladenu Milovanovi-
ču. V podjetju so zainteresiranim na vpog-
led vse zgoraj navedene listine.

Vodnogospodarsko podjetje Drava
Ptuj, p.o.

Št. 1/96 La-36
Na podlagi programa lastninskega

preoblikovanja podjetja, ki ga je z odločbo
št. LP 00690/1995-ASA z dne 22. 8. 1995
odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in
privatizacijo, AA Lipa, Gostinsko turistično
podjetje, p.o., Ljubljana, Celovška 264,
skladno z določili zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij objavlja program
lastninskega preoblikovanja podjetja (pred-
pisana vsebina).

1. Splošni podatki o podjetju
1.1 Firma: AA Lipa, Gostinsko turistič-

no podjetje, p.o.
Sedež: Ljubljana, Celovška 264.
Matična številka: 5094429.
Šifra podskupine dejavnosti: 080119.
Osnovne dejavnosti podjetja: gostinsko

turistične storitve, upravljanje in vzdrževa-
nje stanovanjskih in poslovnih objektov,
prodaja, zastopanje in posredovanje pri pro-
daji proizvodov in storitev.

1.2 Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je vpisano v sodni register prav-

nih oseb pri registrskem sodišču v Ljubljani
(reg. vl. št. 1/1479/00) in je v celoti (100%)
družbena lastnina.
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2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 10%,

– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– udeleženci interne razdelitve – 20%,
– udeleženci notranjega odkupa – 40%.
3. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja
Podjetje bo pri lastninskem preoblikova-

nju družbenega kapitala uporabilo nasled-
njo kombinacijo načinov lastninskega
preoblikovanja:

– prenos navadnih delnic na sklade –
40% vrednosti družbenega kapitala,

– interna razdelitev navadnih delnic –
do 20% vrednosti družbenega kapitala,

– notranji odkup navadnih delnic – do
40% vrednosti družbenega kapitala.

4. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
AA Lipa, Gostinsko turistično podjetje,

p.o., Ljubljana, Celovška 264, poziva vse
upravičence (zaposlene, nekdanje zaposle-
ne in upokojence), da sodelujejo pri interni
razdelitvi in pri notranjem odkupu delnic
podjetja. Nominalna vrednost delnice je
10.000 SIT, prodajna vrednost delnice pa je
14.752 SIT. Pri vplačilu delnic z gotovino
se prodajna vrednost delnic poveča oziroma
revalorizira glede na rast drobnoprodajnih
cen od 1. 1. 1993.

4.1 Interna razdelitev
Podjetje poziva vse upravičence, da v

roku 30 dni od objave tega javnega poziva
predložijo svoje lastniške certifikate in potr-
dila za neizplačane dele plač v zameno za
delnice podjetja ter tako postanejo udele-
ženci interne razdelitve.

Rok za odziv je prekluziven. Upraviče-
nec, ki ga zamudi, izgubi pravico do sodelo-
vanja v postopku lastninskega preoblikova-
nja podjetja.

Za interno razdelitev je podjetje nameni-
lo 20% družbenega kapitala oziroma delnic.

Če bo vrednost zbranih lastniških certifi-
katov in potrdil za neizplačane dele plač
manjša od vrednosti 20% družbenega kapi-
tala, bo podjetje objavilo interni razpis za
certifikate ožjih družinskih članov zaposle-
nih. Interni razpis bo končan pred iztekom
roka, če bodo vpisane vse delnice iz interne
razdelitve. Preostanek delnic oziroma druž-
benega kapitala, ki ne bo razdeljen niti na ta
način, bo podjetje preneslo na Sklad RS za
razvoj.

Če bo vrednost zbranih lastniških certifi-
katov in potrdil presegla 20% vrednosti
družbenega kapitala, se presežek lastniških
certifikatov in potrdil uporabi za notranji
odkup delnic proporcionalno za vsakega
udeleženca posebej.

Delnice, ki bodo razdeljene v okviru in-
terne razdelitve, so navadne, se glasijo na
ime in so neprenosljive 2 leti od njihove
izdaje, razen z dedovanjem.

4.2 Notranji odkup
Podjetje  poziva  vse  upravičence,  da  v

roku  30  dni  po  objavi  tega  poziva
vpišejo in vplačajo delnice podjetja in na ta
način postanejo udeleženci notranjega od-
kupa.

Rok  za  odziv  je  prekluziven.  Upravi-
čenec,  ki  ga  zamudi,  izgubi  pravico  do
sodelovanja v postopku notranjega odkupa.

Za notranji odkup je podjetje namenilo
40% družbenega kapitala oziroma delnic
podjetja. Delnice se kupujejo s 50% popu-
stom in z možnostjo obročnega vplačevanja
za zaposlene. Upravičenci lahko vpišejo ozi-
roma vplačajo kapitalske deleže s presež-
kom lastniških certifikatov in potrdil za dele
neizplačanih plač ter z gotovino.

Delnice, pridobljene z notranjim odku-
pom so navadne, se glasijo na ime, dajejo
pravico do upravljanja in so neprenosljive
izven programa notranjega odkupa v celot-
nem obdobju trajanja programa, razen z
dedovanjem.

5. Način vpisa oziroma vplačila
Vpis in vplačevanje delnic bo potekalo

vsak delavnik od 8. do 12. ure v finanč-
no-računovodski službi (glavna blagajna)
na sedežu podjetja. Deleže je mogoče vpla-
čati tudi z gotovinskimi nakazili direktno na
poseben privatizacijski podračun podjetja
št. 50104-698-23878 z navedbo: Plačilo
kupnine za delnice v notranjem odkupu.

6. Informacije
Dodatne informacije o programu in po-

gojih sodelovanja pri lastninskem preobli-
kovanju podjetja lahko upravičenci dobijo
pri Marinki Jakšič tel. 061/572-972 in Jure-
tu Drljepanu tel. 061/571-276.

AA Lipa Ljubljana

Št. 07-03/1996 La-37
V skladu z 19. členom zakona o lastnin-

skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93, 31/93, 43/93 in 32/94) ter 16.
členom uredbe o pripravi programa preob-
likovanja in o izvedbi posameznih načinov
lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l.
RS, št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94,
68/94 in 37/95) podjetje Kras mesnoprede-
lovalna industrija, p.o., Sežana, Mirka Pirca
4, objavlja program lastninskega preobliko-
vanja podjetja, ki ga je odobrila Agencija
Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo z odločbo LP 01034/1995-BR
dne 20. 12. 1995.

1. Status podjetja
1.1 Firma in sedež: KRAS mesnoprede-

lovalna industrija, p.o., Sežana, Mirka Pir-
ca 4, Sežana.

Podjetje je vpisano v sodni register pri
Okrožnem sodišču v Kopru (prej Temelj-
nem sodišču v Kopru, enota v Kopru) pod
registrskim vložkom 1-620-00.

1.2 Matična številka podjetja: 5244005.
1.3 Dejavnost podjetja: osnovna dejav-

nost podjetja je klanje živine (šifra dejavno-
sti je 013041).

1.4 Pravna oblika organiziranosti
Podjetje KRAS, p.o., Sežana je organizi-

rano kot podjetje v družbeni lastnini (brez
zunanjih lastnikov).

2. Predvidena kombinacija načinov last-
ninskega preoblikovanja

Podjetje se bo lastninsko preoblikovalo v
delniško družbo ter

– v skladu s 60. členom zakona o zadru-
gah izročilo zadrugam delnice, ki ustrezajo
kapitalskemu deležu 14,80% celotnega os-
novnega kapitala,

– preneslo navadne delnice iz 22. člena
zakona o lastninskem preoblikovanju pod-
jetij:

  – na Sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja v višini 7,65% družbene-

ga kapitala podjetja oziroma 6,52% celotne-
ga osnovnega kapitala podjetja,

  – na Odškodninski sklad v višini 7,65%
družbenega kapitala podjetja oziroma 6,52%
celotnega osnovnega kapitala podjetja,

  – na Sklad RS za razvoj v višini 15,31%
družbenega kapitala oziroma 13,04% celot-
nega osnovnega kapitala podjetja,

– izvedlo interno razdelitev navadnih del-
nic iz 23. člena zakona o lastninskem preob-
likovanju podjetij v višini 23,47% družbe-
nega kapitala, oziroma 20% osnovnega ka-
pitala podjetja,

– preneslo na Sklad RS za razvoj za pro-
dajo upravičencem notranjega odkupa ter
zanje odkupilo navadne delnice iz 25. člena
zakona o lastninskem preoblikovanju pod-
jetij, v višini 45,92% družbenega kapitala
oziroma 39,12% celotnega osnovnega kapi-
tala podjetja.

3. Predvidena lastniška struktura kapi-
tala

Po izvedbi lastninskega preoblikovanja
bo kapitalska struktura predvidoma nasled-
nja:

– zadruge – 14,80%,
– Sklad za pokojninsko in invalidsko za-

varovanje – 6,52%,
– Odškodninski sklad – 6,52%,
– Sklad RS za razvoj – 13,04%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

39,12%.
4. Javni poziv k vpisu in zamenjavi ter

vplačilu delnic
4.1 Interna razdelitev
Kras mesnopredelovalna industrija,

p.o., Sežana, Mirka Pirca 4, Sežana, pozi-
va  vse  zaposlene,  bivše  zaposlene  in
upokojence podjetja Kras, p.o., Sežana ter
kapitalsko povezanih podjetij, da v roku
30 dni po objavi tega poziva v časopisu
Delo, predložijo lastniške certifikate v za-
menjavo za navadne delnice z oznako B
ter tako  sodelujejo  pri  interni  razdelitvi
delnic.

V primeru, da bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov večja od vrednosti od
20% osnovnega kapitala, lahko upravičen-
ci, ki so sodelovali pri interni razdelitvi,
presežne lastniške certifikate uporabijo za
kupnino za delnice v programu notranjega
odkupa tako, da se presežek certifikatov
uporabi proporcionalno za vsakega udele-
ženca posebej.

V primeru, da upravičenci iz zgornjega
odstavka v postavljenem roku ne bodo vpi-
sali vseh 20% delnic namenjenih interni raz-
delitvi, bo podjetje v 10 dneh po zaključku
vpisovanja delnic z objavo v časopisu Delo
z internim razpisom pozvalo k zamenjavi
ožje družinske člane zaposlenih. Rok za za-
menjavo lastniških certifikatov ožjih dru-
žinskih članov zaposlenih bo 30 dni od ob-
jave v časopisu Delo.

Če bodo družinski člani predložili v za-
menjavo več certifikatov, kot jih je predvi-
denih za ta namen, se bodo njihova vplačila
v certifikatih sorazmerno zmanjšala, o če-
mer jih bo podjetje obvestilo v roku 15 dni
po izteku roka za vplačilo.

Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen niti
na ta način, bo podjetje preneslo na Sklad
RS za razvoj v skladu z zakonom.
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Delnice, ki bodo upravičencem razdelje-
ne v okviru interne razdelitve so navadne
delnice prve emisije z oznako B, ki

– se glasijo na ime,
– dajejo pravico do upravljanja (ena del-

nica en glas),
– dajejo sorazmerno pravico do dividen-

de,
– ob stečaju ali likvidaciji dajejo pravico

do poplačila sorazmernega dela iz stečajne
ali likvidacijske mase,

– so neprenosljive dve leti od njihove
izdaje, razen z dedovanjem,

– imajo nominalno vrednost 2.000 SIT.
4.2 Notranji odkup
Kras, p.o., Sežana, poziva vse upravi-

čence (zaposlene, bivše zaposlene in upo-
kojence podjetja Kras, p.o., Sežana ter ka-
pitalsko povezanih podjetij), da v 30 dneh
po objavi tega poziva v časopisu Delo vpi-
šejo ter vplačajo delnice notranjega odku-
pa.

Upravičenci  odkupijo  delnice  s  50%
popustom s presežkom lastninskih certifi-
katov  iz  interne  razdelitve  (delnice  z
oznako  D)  ter   z  gotovino  (delnice  z
oznako C).

Prodajna cena delnice na dan 1. 1. 1993
znaša 2.572 SIT, upoštevaje 50% popust
torej 1.286 SIT.

Cena delnic, ki se vplačajo z gotovino se
revalorizira z indeksom rasti drobnoprodaj-
nih cen od dne 1. 1. 1993 do dne plačila
Skladu.

Cena delnic, ki se vplačajo s certifikati se
ne revalorizira.

Če upravičenci ne bodo takoj odkupili
vseh delnic predvidenih za notranji odkup,
bo podjetje, na Sklad RS za razvoj preneše-
ne delnice, odkupilo za upravičence najka-
sneje v naslednjih štirih letih.

V naslednjih letih bodo upravičenci za
odkup delnic od Sklada RS za razvoj upora-
bili tudi pripadajoči del dobička.

Kolikor bi vplačila v notranjem odkupu
presegla vrednost družbenega kapitala, na-
menjenega notranjemu odkupu, se vplačani
zneski ustrezno znižajo v skladu s šestim
odstavkom 32. člena uredbe.

Delnice pridobljene v notranjem odku-
pu so navadne delnice prve emisije, ki

– se glasijo na ime,
– dajejo pravico do udeležbe pri uprav-

ljanju družbe (ena delnica en glas),
– dajejo sorazmerno pravico do dividen-

de,
– ob stečaju ali likvidaciji dajejo pravico

do sorazmernega poplačila stečajne ali likvi-
dacijske mase,

– so prenosljive v okviru programa no-
tranjega odkupa med udeleženci programa
notranjega odkupa v skladu s pravili notra-
njega odkupa z omejitvijo, da ostaja vsaj
ena tretjina zaposlenih med udeleženci pro-
grama notranjega odkupa (delnice z ozna-
ko C); delnice pridobljene z zamenjavo
presežnih certifikatov iz interne razdelitve
(delnice z oznako D), so enake delnicam iz
interne razdelitve in so neprenosljive dve
leti  od  njihove  izdaje,  razen  z  dedova-
njem, nato pridobijo lastnost delnic z ozna-
ko C,

– imajo nominalno vrednost 2.000 SIT.
4.3 Odkup delnic, zamenjava certifika-

tov in vplačilo z denarjem

Delnice lahko upravičenci vpisujejo v
roku 30 dni od objave v časopisu Delo, na
sedežu podjetja v Sežani, Mirka Pirca 4, na
blagajni podjetja v I. nadstropju, vsak de-
lovnik med 8. in 14. uro.

Upravičenci v programu notranjega od-
kupa vplačajo delnice na poseben privatiza-
cijski podračun podjetja št. 51420-698-6350,
z navedbo: “plačilo kupnine za delnice no-
tranjega odkupa”. Podračun je odprt pri
Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje
in informiranje, podružnica Koper, ekspo-
zitura Sežana.

Vsako nakazilo na navedeni podračun
upravičenec dokaže s potrjeno položnico na
blagajni podjetja.

Upravičenci bodo hkrati z vpisom in
vplačilom delnic podpisovali tudi izjavo o
pristopu k programu notranjega odkupa, o
soglasju k aktu o preoblikovanju podjetja z
vsebino statuta.

5. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja po tel.
067/73-941 ali osebno na sedežu podjetja v
Sežani, Mirka Pirca 4, vsak delovnik med 8.
in 14. uro pri Pavlovčič Vesni.

KRAS, p.o., Sežana

Št. 24/96 La-38
Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-

skem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastninske-
ga preoblikovanja podjetij objavlja TP Rož-
ca, p.o., Jesenice program lastninskega
preoblikovanja podjetja.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 01377/1995-KJ z dne 14. 12.
1995.

1. Splošni podatki o podjetju
Firma: Trgovsko podjetje Rožca, Jese-

nice, p.o.
Sedež: Jesenice, Titova 16.
Matična številka: 5024676.
Osnovna dejavnost podjetja je prodaja

na debelo in drobno z raznovrstnimi pro-
izvodi, posredovanje v blagovnem prometu
in komisijska prodaja.

1.2 Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je registrirano kot družbeno pod-

jetje s polno odgovornostjo pri pristojnem
sodišču v Kranju s sklepom Srg 716/89 dne
12. 2. 1990 pod registrskim vložkom št.
1/691/00.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 10%,

– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– udeleženci interne razdelitve – 20%,
– udeleženci notranjega odkupa – 7%,
– udeleženci javne prodaje – 33%.
3. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja
Podjetje bo pri lastninskem preoblikova-

nju uporabilo naslednjo kombinacijo nači-
nov lastninskega preoblikovanja:

– prenos navadnih delnic na sklade iz
22. člena zakona,

– interna razdelitev delnic,

– notranji odkup delnic,
– javna prodaja delnic.
4. Javni poziv
4.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje TP Rožca Jesenice, p.o., poziva

vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene
delavce podjetja ter zaposlene, bivše zapo-
slene in upokojene delavce v družbah s se-
dežem v Republiki Sloveniji, ki so na podla-
gi deležev v njegovi lasti, da v roku 30 dni
od objave javnega poziva v časopisu Delo
predložijo svoje lastniške certifikate v zame-
no za delnice ter tako sodelujejo v interni
razdelitvi delnic podjetja.

Upravičenci lahko predložijo svoje last-
niške certifikate v navedenem roku vsak
delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu podjet-
ja. Rok je prekluziven.

Podjetje bo za interno razdelitev delnic
podjetja namenilo 20% družbenega kapitala
podjetja.

Kolikor bo vrednost predloženih certifi-
katov presegla 20% družbenega kapitala,
lahko tisti upravičenci, ki so sodelovali pri
interni razdelitvi delnic podjetja uporabijo
presežek lastniških certifikatov za kupnino
v notranjem odkupu delnic. Pri tem bo pod-
jetje v zameno za lastniške certifikate razde-
lilo delnice interne razdelitve in uporabilo
presežke lastniških certifikatov za notranji
odkup delnic proporcionalno za vsakega
upravičenca posebej.

V primeru, da bo ostal del delnic, name-
njenih interni razdelitvi nerazdeljen, bo pod-
jetje izvedlo interni razpis za ožje družinske
člane zaposlenih.

Delnice, ki bodo razdeljene v okviru in-
terne razdelitve, so navadne delnice, ki se
glasijo na ime in so neprenosljive dve leti od
njihove izdaje, razen z dedovanjem. Podjet-
je bo delnice vodilo v dematerializirani obli-
ki.

4.2 Notranji odkup delnic
Podjetje TP Rožca Jesenice, p.o., poziva

vse zaposlene, bivše zaposlene in upokoje-
ne delavce podjetja ter zaposlene, bivše
zaposlene in upokojene delavce v družbah
s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na
podlagi deležev v njegovi lasti, da v roku
30 dni od objave javnega poziva v časopi-
su Delo vplačajo delnice ter tako postanejo
udeleženci notranjega odkupa delnic pod-
jetja.

Delnice bo mogoče vplačati na poseben
privatizacijski podračun št.
51530-601-3850, z navedbo: “Plačilo kup-
nine za delnice notranjega odkupa”.

Delnice se odkupujejo s 50% popustom.
Rok za vplačila je prekluziven. Upraviče-
nec, ki zamudi navedeni rok, ne more sode-
lovati v notranjem odkupu delnic.

Podjetje  bo  za  notranji  odkup  delnic
namenilo  7%  družbenega  kapitala  pod-
jetja.

Delnice, ki bodo pridobljene v okviru
notranjega odkupa imajo lastnosti iz 35. čle-
na uredbe o pripravi programa preobliko-
vanja in o izvedbi posameznih načinov last-
ninskega preoblikovanja podjetij. Podjetje
bo delnice vodilo v dematerializirani obliki.

5. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja v dopoldan-
skem času po tel. 064/82-984 ali osebno na
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sedežu podjetja. Kontaktna oseba je Monika
Lavrič.

TP Rožca Jesenice, p.o.

La-39
1. V okviru programa lastninskega

preoblikovanja podjetja, ki ga je odobrila
Agencija Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo z odločbami št. LP
01372/1995-TT, LP 01374/1995-TT, LP
01375/1995-TT, vse z dne 11. 12. 1995
podjetje Avtomerkur, trgovina in servis,
p.o., Ljubljana, Celovška 150 objavlja pro-
gram lastninskega preoblikovanja podjetja.

1.1 Status podjetja
1.1.1 Firma podjetja je: Podjetje Avto-

merkur, trgovina in servis, p.o., Ljublja-
na, Celovška 150.

1.1.2 Sedež podjetja je v Ljubljani, Ce-
lovška 150.

1.1.3 Matična številka podjetja je:
5307333.

1.1.4 Šifra dejavnosti je: 070223.
Dejavnost podjetja je:
– promet blaga na debelo in drobno v

vseh trgovskih strokah,
– skladiščenje blaga in hramba blaga,
– zastopniške storitve,
– agencijske storitve,
– menjalniški posli,
– komisijska prodaja,
– opravljanje servisnih, vzdrževalnih, re-

montnih, karoserijskih in avtoličarskih sto-
ritev za motorna vozila in kmetijsko meha-
nizacijo,

– proizvodnja rezervnih delov za cestna
vozila in kmetijsko mehanizacijo s sodelo-
vanjem drobnega gospodarstva,

– vlečne storitve,
– proizvodna dejavnost, predelava oseb-

nih in tovornih vozil,
– rent-a-car – dajanje vozil v najem in

zakup,
– oddaja poslovnih prostorov v najem,
– uvoz in izvoz blaga v vseh trgovinskih

strokah,
– posli posredovanja v zunanjetrgovin-

skem prometu,
– posli zastopanja tujih oseb v Republiki

Sloveniji.
1.1.5 Podjetje je organizirano kot druž-

beno podjetje, celoten trajni kapital podjetja
predstavlja družbeni kapital, podjetje nima
nobenega zunanjega lastnika.

1.2 Predvidena lastniška struktura kapi-
tala preoblikovanega podjetja

Podjetje se bo v okviru predhodnega
prestrukturiranja razdelilo v tri podjetja. V
vseh treh podjetjih bo po izvedbi lastninske-
ga preoblikovanja kapitalska struktura pred-
vidoma naslednja:

Kapitalski Delničar
delež v %

10 – Kapitalski sklad pokojninskega
zavarovanja

10 – Slovenski odškodninski sklad
20 – Sklad RS za razvoj
60 – zaposleni in ostali upravičenci

100
1.3 Načini lastninskega preoblikovanja
1.3.1 Vsa tri z razdelitvijo nastala pod-

jetja bodo uporabila naslednje načine last-
ninskega preoblikovanja:

– prenos navadnih delnic na sklade,
– interna razdelitev delnic,
– notranji odkup delnic.
1.3.2 Vsa tri z razdelitvijo nastala pod-

jetja se bodo preoblikovala v delniške druž-
be ter:

1.3.2.1 prenesla na sklade navadne del-
nice iz 22. člena zakona, in sicer delnice, ki
ustrezajo:

– 10% družbenega kapitala na Kapitalski
sklad pokojninskega zavarovanja,

– 10% družbenega kapitala na Slovenski
odškodninski sklad,

– 20% družbenega kapitala na Sklad RS
za razvoj.

1.3.3 interno razdelila navadne delnice
iz 23. člena zakona zaposlenim, bivšim za-
poslenim in upokojencem podjetja, ki ustre-
zajo:

– 20% družbenega kapitala.
Če udeleženci ne bodo predložili zadost-

nega števila lastniških certifikatov, bodo
podjetja za razliko izvedla interni razpis za
ožje družinske člane zaposlenih, morebitni
preostanek pa prenesla na Sklad RS za raz-
voj;

1.3.4 za prodajo zaposlenim, bivšim za-
poslenim in upokojencem podjetja prenesla
na Sklad RS za razvoj ter zanje odkupila
navadne delnice iz 25. člena zakona, ki us-
trezajo:

– 40% družbenega kapitala.
1.3.5 Če bo izvedeni interni razdelitvi

in notranjemu odkupu v posameznih druž-
bah manj kot petdeset lastnikov delnic, bo-
do posamezne družbe spremenile obliko
družbe v družbo z omejeno odgovornostjo
in namesto delnic oblikovale poslovne de-
leže.

2. Javno poziva k vpisu in zamenjavi ter
vplačilu delnic v vsako od treh z razdelitvijo
nastalih podjetij, in sicer:

2.1 Avtomerkur trgovina, prodaja na de-
belo in drobno, d.d., Ljubljana, Celovška
150, z dejavnostjo prodaja na debelo in
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila;

2.2 Avtomerkur PSO Bežigrad, prodaj-
no servisna organizacija, d.d., Ljubljana, Sa-
mova 14, z dejavnostjo trgovina z motorni-
mi vozili, vzdrževanje in popravilo motor-
nih vozil;

2.3 Avtomerkur vozila, prodaja vozil,
d.d., Ljubljana, Vošnjakova 16, z dejav-
nostjo trgovina na debelo in drobno z mo-
tornimi vozili.

2.4. Interna razdelitev delnic
2.4.1 Podjetje poziva vse upravičence,

da v roku 30 dni od dneva objave tega
poziva v časniku Dnevnik predložijo last-
niške certifikate v zamenjavo za navadne
delnice v podjetja iz točk 2.1 do 2.3 z ozna-
ko B iz interne razdelitve.

Upravičenci so zaposleni, bivši zaposleni
in upokojenci podjetja.

2.4.2 Delnice za interno razdelitev so
navadne  delnice  prve  emisije  z  oznako B,
ki:

– dajejo pravico do upravljanja tako, da
vsaka delnica nosi en glas,

– dajejo sorazmerno pravico do dividen-
de,

– se glasijo na ime,
– so neprenosljive dve leti od njihove

izdaje razen z dedovanjem,

– imajo nominalno vrednost 1.000 SIT,
– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjetja

pravico do poplačila sorazmernega dela iz
stečajne oziroma likvidacijske mase.

2.5 Notranji odkup
2.5.1 Podjetje poziva vse upravičence,

da v roku 30 dni od dne objave tega poziva
v časniku Dnevnik z denarjem vplačajo na-
vadne delnice z oznako C v podjetja iz točk
2.1 do 2.3 iz notranjega odkupa. Upravi-
čenci so zaposleni, bivši zaposleni in upoko-
jenci podjetja.

2.5.2 Delnice  za  notranji  odkup  so
navadne  delnice  prve  emisije  z  oznako
C, ki:

– dajejo pravico do upravljanja tako, da
vsaka delnica nosi en glas,

– dajejo sorazmerno pravico do divi-
dende,

– se glasijo na ime,
– so prosto prenosljive,
– imajo nominalno vrednost 1.000 SIT,
– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjetja

pravico do poplačila sorazmernega dela iz
stečajne oziroma likvidacijske mase.

3. Odkup delnic, zamenjava certifikatov
in vplačilo z denarjem

3.1 Odkup delnic iz interne razdelitve in
notranjega odkupa in zamenjava delnic z
oznako B s certifikati za interno razdelitev
bosta potekala v roku 30 dni od dne te
objave v časniku Dnevnik, in sicer:

3.1.1 za delnice podjetja Avtomerkur tr-
govina, prodaja na debelo in drobno,d.d.,
Ljubljana, Celovška 150, na sedežu podjetja
v Ljubljani, Celovška 150, v prostorih glav-
ne blagajne, vsak delovnik med 8. in 14.
uro;

3.1.2 za delnice podjetja Avtomerkur
PSO Bežigrad, prodajno servisna organiza-
cija, d.d., Ljubljana, Samova 14, na sedežu
podjetja v Ljubljani, Samova 14, v prostorih
glavne blagajne, vsak delovnik med 8. in
14. uro;

3.1.3 za delnice podjetja Avtomerkur vo-
zila, prodaja vozil, d.d., Ljubljana, Vošnja-
kova 16, na sedežu podjetja v Ljubljani,
Vošnjakova 16 in v prostorih glavne blagaj-
ne na Celovški 150, vsak delovnik med 8. in
14. uro.

3.2 Vplačilo delnic za notranji odkup z
denarjem se izvede:

3.2.1 za podjetje Avtomerkur trgovina,
prodaja na drobno, d.d., Ljubljana, Celovš-
ka 150, na privatizacijski podračun podjetja
št. 50104-698-25232;

3.2.2 za podjetje Avtomerkur PSO Beži-
grad, prodajno servisna organizacija, d.d.,
Ljubljana, Samova 14, na privatizacijski po-
dračun podjetja št. 50104-698-25227;

3.2.3 za podjetje Avtomerkur vozila, pro-
daja vozil, d.d., Ljubljana, Vošnjakova 16,
na privatizacijski podračun podjetja št.
50104-698-25211.

3.4 Pri vplačilu se navede: plačilo kup-
nine za delnice iz notranjega odkupa.

4. Dodatne informacije v zvezi s sode-
lovanjem pri lastninskem preoblikovanju
podjetja  lahko  upravičenci  dobijo  vsak
delovni  dan  od  8.  do  12.  ure  na  sedežu
podjetja pri Zorko, osebno ali po tel.
061/556-372.

Podjetje Avtomerkur,
trgovina in servis, p.o., Ljubljana
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Razpisi delovnih mest

Št. 17/96 Ob-69
Svet Splošne bolnišnice Celje razpisuje

delovno mesto
pomočnika direktorja za strokovne za-

deve.
Pogoji:
– končana Medicinska fakulteta,
– opravljena specializacija s področja bol-

nišnične dejavnosti,
– 10 let specialističnega staža,
– iz Splošne bolnišnice Celje lahko na to

delovno mesto kandidirajo samo predstojni-
ki bolnišničnih oddelkov in služb.

Kandidati morajo v pisni obliki predlo-
žiti program in videnje lastne vloge pri vo-
denju in razvoju Splošne bolnišnice Celje.

Pomočnik direktorja za strokovne zade-
ve bo imenovan za mandatno dobo štirih let.

Pisne prijave z dokazili pošljite v osmih
dneh od dneva prijave razpisa v Uradnem
listu RS, v tajništvo direktorja Splošne bol-
nišnice Celje, Oblakova 5, Celje, z oznako
“za razpis”.

O izbiri bodo kandidati obveščeni po skle-
pu Sveta Splošne bolnišnice Celje.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 130-1/96-04 Ob-97
Agencija Republike Slovenije za plačilni

promet, nadziranje in informiranje, podruž-
nica Ljubljana, Dunajska cesta 50, razpisuje
delovno mesto

vodje pravnih nalog.
Pogoji:
– VII. stopnja strokovne izobrazbe – di-

plomirani pravnik,
– 4 leta delovnih izkušenj,
– pravniški državni izpit.
Mandat traja 4 leta.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili

o izpolnjevanju pogojev sprejema razpisna
komisija Agencije Republike Slovenije za
plačilni promet, nadziranje in informiranje
podružnice Ljubljana, Dunajska cesta 50,
Ljubljana, 8 dni po objavi razpisa.

Kandidate bomo pisno obvestili v 8 dneh
po izbiri.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet, nadziranje

in informiranje,
podružnica Ljubljana

Št. 716-01/89-2 Ob-109
Komisija Državnega zbora Republike Slo-

venije za volitve, imenovanja in administra-
tivne zadeve na podlagi prvega odstavka 6.
člena zakona o začasni ureditvi organizacije
in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrš-
ke 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 delovno mesto:

– sodnika za prekrške s sedežem na Ptu-
ju – predstojnika organa.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, do-
ločene 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.
člena zakona o pripravništvu, strokovnih iz-
pitih 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 do-
kazili o izpolnjevanju pogojev, življenjepi-
som in podatki o dosedanjem delu v roku 15
dni od objave razpisa na naslov: Komisija
Državnega zbora Republike Slovenije za vo-
litve, imenovanja in administrativne zadeve,
Šubičeva 4, Ljubljana.

Državni zbor Republike Slovenije
Komisija za volitve, imenovanja

in administrativne zadeve

Razpisi
javnih natečajev

Popravek

V javnem razpisu Občine Mozirje, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 1 z dne 12.
I. 1996, Ob-36, Št. 012-1/96-13 za ponud-
bo za izdelavo projektov komunalne opre-
me, PGD in PZI za območje sprejetega ure-
ditvenega načrta mestnega jedra Mozirja, je
pravilen datum oddaje in odpiranja ponudb
31. 1. 1996.

Št. 361-1/96-22 Ob-60
Na podlagi zakona o graditvi objektov

(Ur. l. RS, št. 34/84 in 29/86), odloka o
proračunu Občine Ljutomer (Ur. l. RS, št.
49/95) in odredbe o postopkih za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina Ljuto-
mer objavlja

javni razpis
za izvajalca del ureditve okolice

spomenika žrtvam vojne
1. Investitor: Občina Ljutomer, Vrazova 1.
2. Predmet: ureditev okolice spomenika

žrtvam vojne na Prešernovi v Ljutomeru.
3. Razpisno dokumentacijo (tehnično po-

ročilo, tlorisi objekta, popis del) lahko po-
nudniki dvignejo na Odseku za GJS, okolje
in prostorsko planiranje Občine Ljutomer ozi-
roma dobijo po pošti na podlagi dokazila o
plačanih stroških v višini 5.000 SIT, na ŽR
Občine Ljutomer št. 51930-630-1076197.

4. Predračunska vrednost del znaša ca.
10,000.000 SIT.

5. Rok za izvedbo del je maj 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega izva-

jalca so: cena, roki, garancije, reference,
plačilni pogoji in druge ugodnosti, ki jih
nudi izvajalec.

7. Rok za predajo ponudbe je do 15.
oziroma naslednjega delovnega dne do 11.
ure po objavi v Uradnem listu RS v zapeča-
teni kuverti z oznako “Javni natečaj – ne
odpiraj” na naslov: Občina Ljutomer, Odsek
za GJS, okolje in PP, Vrazova 1, Ljutomer.

8. Odpiranje ponudb bo 15. oziroma na-
slednji delovni dan po objavi v Uradnem
listu RS, ob 13. uri v sejni sobi Občine
Ljutomer.

9. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca del
obveščeni v 10 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Ljutomer

Št. 361-1/96-22 Ob-71
Na podlagi odredbe o postopkih za izva-

janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in sklepa, ki
ga je sprejel Upravni odbor Stanovanjskega
sklada Občine Ljutomer na seji dne 27. 12.
1995, Stanovanjski sklad Občine Ljutomer
objavlja

javni razpis
za izvajalca del za adaptacijo osnovne

šole v Logarovcih v večstanovanjski
objekt

1. Investitor: Stanovanjski sklad Občine
Ljutomer, Vrazova 1.

2. Predmet: adaptacija zgradbe bivše os-
novne šole v Logarovcih v večstanovanjski
objekt.

3. Razpisno dokumentacijo (tehnično
poročilo, tlorisi objekta, popis del) lahko
ponudniki dvignejo na sedežu Stanovanj-
skega sklada pri Koser Lilijani oziroma do-
bijo po pošti na podlagi dokazila o plačanih
stroških v višini 5.000 SIT, na ŽR Občine
Ljutomer št. 51930-630-1076197.

4. Predračunska vrednost del znaša ca.
35,000.000 SIT.

5. Rok za izvedbo del je do konca mese-
ca maja 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega izva-
jalca so: cena, roki, garancije, reference,
plačilni pogoji in druge ugodnosti, ki jih
nudi izvajalec.

7. Ponudba se lahko nanaša na izvajanje
vseh predvidenih del ali samo na posamezna
dela.

8. Rok za predajo ponudbe je do 15.
oziroma naslednjega delovnega dne do 11.
ure po objavi v Uradnem listu RS, v zapeča-
teni kuverti z oznako “Javni natečaj – Ne
odpiraj”, na naslov: Stanovanjski sklad Ob-
čine Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer.

9. Odpiranje ponudb bo 15. oziroma na-
slednji delovni dan po objavi v Uradnem
listu RS, ob 12. uri v sejni sobi Občine
Ljutomer.

10. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca del
obveščeni v 10 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Stanovanjski sklad
Občine Ljutomer

Ob-72
Osnovna šola Radenci objavlja na podla-

gi določil odredbe 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 dobavo in montažo

elektrodvižnih pregradnih zaves v
športni dvorani Radenci

1. Predmet razpisa in obseg del:
– dobava in montaža elektrodvižnih pre-

gradnih zaves v športni dvorani Radenci.
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2. Orientacijska vrednost predvidenih
del znaša 3,000.000 SIT.

3. Rok dokončanja del je 30 dni od dne-
va sklenitve pogodbe.

4. Ogled športne dvorane je možen na
delovni dan od 7. do 13. ure. Za vse dodatne
informacije v zvezi z razpisanimi deli, se
lahko obrnete na Klun Braneta, na telefon
069/65-852 prav tako vsak delovni dan od
7. do 13. ure.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– registracija firme,
– reference na podobnih delih,
– cena,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji.
6. Ponudba za razpisana dela mora vse-

bovati naslednje elemente:
6.1 Firma oziroma ime ponudnika.
6.2 Dokazilo o registraciji.
6.3 Reference.
6.4 Vzorec pogodbe s ponudbenim pre-

dračunom.
6.5 Datum do katerega velja ponudba.
6.6 Dinamika plačil po ponudbi v pove-

zavi s terminskim planom.
6.7 Terminski plan.
6.8 Način obračunavanja del.
6.9 Garancijski rok in način zavarovanja

izpolnitve obveznosti oziroma jamstvo.
6.10 Ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku.
6.11 Navedba pooblaščene osebe ali služ-

be ponudnika, ki daje tolmačenje na zahtevo
naročnika v zvezi s ponudbo.

7. K ponudbi mora ponudnik priložiti
izjavo, da je seznanjen z obsegom del in da
jih je sposoben izvesti v navedenih rokih.

8. Investitor si pridržuje pravico, da bo
delo oddal fazno, glede na razpoložljiva
finančna sredstva.

9. Ponudbe se lahko predložijo do 2. 2.
1996, do 12. ure na naslov: Osnovna šola
Radenci, Radgonska c. 10, Radenci. Ponud-
be se oddajo v zapečateni kuverti, z oznako
“Ponudba za dobavo in montažo elektro-
dvižnih montažnih zaves v športni dvorani
Radenci – Ne odpiraj”.

10. Javno odpiranje ponudb bo 2. 2.
1996, ob 13. uri v prostorih OŠ Radenci.
Nepopolne ponudbe bodo izločene.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Osnovna šola Radenci

Ob-73
Na podlagi odredbe o postopkih za izva-

janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških
in instalacijskih del dozidave Osnovne

šole Vipava
1. Investitor: Občina Vipava, Glavni trg

15, Vipava.
2. Predmet razpisa: izvedba gradbeno obrt-

niških in instalacijskih del dozidave Osnovne
šole Vipava.

3. Rok izvedbe: 10 mesecev od podpisa
pogodbe.

4. Vrednost del: ocenjena na
180,000.000 SIT.

5. Ponudbe morajo biti opremljene sklad-
no s citirano odredbo in dopolnitvijo ter
pogoji razpisa.

6. Rok za izdajo ponudbe je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS v zapečateni
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
– Ponudba Šola Vipava”, na naslov Občina
Vipava, Glavni trg 15, Vipava.

7. Javno odpiranje ponudb bo peti dan
po izteku roka za izdajo ponudb na sedežu
Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava. Pri
odpiranju ponudb bodo lahko sodelovali
predstavniki ponudnikov, ki bodo predloži-
li pismeno pooblastilo.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so razvidna iz razpisne dokumenta-
cije.

9. Podrobnejše informacije za izdelavo
ponudbe lahko dobite na podjetju Castrum,
d.o.o., Ajdovščina, tel. 065/63-745 ali 065/
63-744.

10. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v roku 15 dni od javnega
odpiranja ponudb.

Občina Vipava

Št. 7/96 Ob-74

Javni razpis
za izbiro dobavitelja svetlobne opreme

Naročnik je Krajevna skupnost Medvo-
de, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.

Predmet razpisa z navedbo orientacijske
cene:

A. regulator scenske razsvetljave
1. komandna miza 54 kanalov – 1 kom.
glavni zatemnilnik
prednastavitve
prelivi
direktno prižiganje kanalov “flash” si-

stem
nastavitev “flash” nivoja
signalni izhod 0-10V na konektorju
napajanje iz energetskega dela regulator-

ja
2. energetski del – 2 kom.
8 kanalov po 2,5 KW
regulacijski element
močnostni regulirani izhod na šuko 10A
varovanje z 10A varovalkami
lokalna komanda za 8 kanalov
lokalni vklop moči
močnostni kabel za napajanje energet-

ske kasete s priključnim močnostnim vtika-
čem

signalni kabel 25 m z konektorji
B. reflektorji
1. reflektor za efekte – 1 kom,
– zaboj za diske – 1 kom,
– hiter motor za pogon diskov – 1 kom,
– počasen motor za pogon diskov – 1

kom,
– okvir za filtre – 1 kom,
– efekt ognja – 1 kom,
– efekt snega – 1 kom,
– efekt morja – 1 kom,
– efekt dežja – 1 kom,
– objektiv za profilni ref. z iris blendo in

noži – 1 kom,
– žarnica 1.000W – 2 kom.
2. reflektor 2.000W z opremo – 10 kom,
– okvir za barvne filtre – 10 kom,
– filtri za reflektorje,
– žarnice 2.000W – 10 kom.

C. ostala oprema
1. prenosna omarica s priključki – 1 kom,
2. kabli za povezavo energetskega dela z

komandno mizo – 1 kom,
3. stojalo za po 2 reflektorja – 5 kom,
4. kabel 3×2,5 za reflektorje – 200 m,
5. šuko vtiči za reflektorje – 20 kom,
6. kljuka za obešanje na cev – 10 kom,
7. naprava za svetlobni efekt – 1 kom,
8. naprava za težko meglo s tekočino za

delovanje – 1 kom.
D. orientacijska cena: 3,000.000 SIT.
Podrobnejše informacije glede razpisa

dobe zainteresirani na Krajevni skupnosti
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
Medvode pri tajniku Tomažu Glažarju, tel.
061/611-110.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so: kvaliteta, cena, dobavni rok, način plači-
la, garnacija in servisiranje.

Ponudba mora biti izražena v SIT z vklju-
čenim prometnim davkom.

Rok za sprejemanje ponudb na naslov:
Krajevna skupnost Medvode, Cesta koman-
danta Staneta 12, Medvode, z označbo “po-
nudba za lučno opremo”, je 8 dni po objavi
v Uradnem listu RS. Ponudbe, ki bodo pris-
pele po tem roku, ne bomo upoštevali.

Javno odpiranje ponudb bo 3 dni po
zaključku sprejemanja ponudb ob 9. uri na
zgornjem naslovu. Pri odpiranju ponudb
morajo imeti prisotni predstavniki pisna
pooblastila za zastopanje.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni v roku 10 dni po odpiranju ponudb.

Krajevna skupnost Medvode

Št. 8/96 Ob-75

Javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo

strokovnih podlag varovanja in
izkoriščanja voda reke Idrijce s pritoki

1. Predmet razpisa: Ribiška družina Idri-
ja, namerava izdelati strokovne podlage za
zavarovanje in ohranjanje reke Idrijce s pri-
toki, ter dejavnostmi na tem področju z vidi-
ka zavarovanja različnih režimov kot so na-
ravovarstveni in ekonomski in določitev de-
javnosti v prostoru:

– zavarovana območja za gojitev rib, ri-
biški rezervati,

– ribogojnice in valilnice,
– športni in turistični ribolov,
– vodni športi (kopanje, čolnarjenje, raf-

ting...), turistična dejavnost,
– male hidroelektrarne,
– izkoriščanje proda in mivke v komer-

cialne namene (koncesija),
– posegi v vodotoke (regulacije, mosto-

vi, poti in cestišča, nasipi, novogradnje, goz-
darska dejavnost,...),

– odvodnjavanja (meteorne vode), čistil-
ne naprave, tehnološka voda, termalna vo-
da,...

2. Približna vrednost dokumentacije
150.000 SIT.

3. Rok za izdelavo je 30 delovnih dni po
podpisu pogodbe.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– strokovna usposobljenost,
– sodelovanje z ribiško družino in ob-

močno vodno skupnostjo,
– cena.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 102 Št. 2 – 19. I. 1996

5. Rok za oddajo ponudb je 20 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Ponudba mora
biti oddana v zapečateni ovojnici z napisom
“Ne odpiraj – ponudba”. V ponudbi naj bo
navedena približna vsebina in shema pro-
jekta, cena, zunanji sodelavci in konzultanti
in rok za izdelavo.

6. Javno odpiranje ponudb bo na sedežu
Ribiške družine.

7. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva zaključka razpisa.

Ribiška družina Idrija

Ob-76
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fa-

kulteta, Gerbičeva 60, razpisuje na podlagi
določil zakona o proračunu Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 22/93 in 26/94) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro dobavitelja računalniške

opreme
1. Predmet razpisa je nabava in montaža

računalniške opreme:
16 osebnih računalnikov s konfiguraci-

jo:
– 486/100 Mhz 256 KB,
– pomnilnik 8 MB,
– disketnik 1.44,
– disk 540 MB,
– VGA 1 MB,
– disk 540 Mb,
– barvni monitor 14”,
– miška,
– MS-DOS + Windows.
2. Lokacija: Veterinarska fakulteta, Ger-

bičeva 60, Ljubljana.
3. Ponudba mora vsebovati podatke o

garanciji in servisu opreme, znesku in pla-
čilnih pogojih ter predvideni rok dobave.

4. Rok za sprejem ponudb je 14 dni po
objavi v Uradnem listu RS poštno priporo-
čeno na naslov Veterinarska fakulteta, Ger-
bičeva 60, p.p. 25 ali osebno v vložišču
fakultete na istem naslovu.

5. Ponudbe naj bodo v zaprti kuverti,
opremljene z oznako “Ne odpirati – ponud-
ba za javni razpis – računalniki”.

6. Odpiranje ponudb bo 8. delovni dan
po preteku roka za sprejem ponudb ob 10.
uri v prostorih Veterinarske fakultete, Ger-
bičeva 60. Pri odpiranju ponudb morajo
imeti prisotni predstavniki pisna pooblastila
za zastopanje.

7. Merila za izbiro dobavitelja so kvali-
teta, cena, plačilni pogoji, dobavni rok, ser-
vis, poslovne reference.

8. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.

9. Vsa dodatna pojasnila dobite po tele-
fonu 1258-292 – dr. Aleš Curk ali dr. Vinko
Pipan.

Ob-77
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fa-

kulteta, Gerbičeva 60, razpisuje na podlagi
določil zakona o proračunu Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 22/93 in 26/94) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja za
nabavo in montažo raziskovalne opreme

1. Predmet razpisa je nabava in montaža
raziskovalne opreme:

– oprema za določevanje dušika in belja-
kovin s Kjeldahlovo metodo

Pogoji: oprema naj vsebuje naslednje eno-
te:

a) razklopna enota z 12 razklopnimi me-
sti, (2×6, možna ločena uporaba) z vso pri-
padajočo opremo in rezervnimi deli;

b) enota za ekološko odstranjevanje par
kislin (Scrubber) z ustreznimi filtri in drugo
opremo;

c) avtomatska destilacijska enota z vgra-
jenim generatorjem pare, rezervoarji za vo-
do in kemikalije, računalniško opremo, os-
talim priborom in rezervnimi deli.

2. Lokacija: Veterinarska fakulteta, Ger-
bičeva 60, Ljubljana.

3. Ponudba mora vsebovati podatke o
garanciji in servisu opreme, znesku in pla-
čilnih pogojih ter predvideni rok dobave.

4. Rok za sprejem ponudb je 14 dni po
objavi v Uradnem listu RS, poštno priporo-
čeno na naslov Veterinarska fakulteta, Ger-
bičeva 60, p.p. 25 ali osebno v vložišču
fakultete na istem naslovu.

5. Ponudbe naj bodo v zaprti kuverti,
opremljene z oznako “Ne odpirati – ponud-
ba za javni razpis – dušik”.

6. Odpiranje ponudb bo 10. delovni dan
po preteku roka za sprejem ponudb ob 10.
uri v prostorih Veterinarske fakultete, Ger-
bičeva 60. Pri odpiranju ponudb morajo
imeti prisotni predstavniki pisna pooblastila
za zastopanje.

7. Merila za izbiro dobavitelja so kvalite-
ta, cena, plačilni pogoji, dobavni rok, ser-
vis, poslovne reference.

8. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.

9. Vsa dodatna pojasnila dobite po tele-
fonu 1258-292/int. 51 – doc. dr. Darinka
Doganoc.

Ob-78
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fa-

kulteta, Gerbičeva 60, razpisuje na podlagi
določil odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja za
nabavo in montažo raziskovalne opreme

1. Predmet razpisa je nabava in montaža
raziskovalne opreme:

– 2 mikroskopa.
Pogoji:
a) – svetlobni mikroskop,

– akromatski objektivi 4/0, 10, 40
– binokularni,

b) – halogenski mikroskop,
– planakromatski objektivi 4/0, 10, 40,
– trinokularni.

2. Lokacija: Veterinarska fakulteta, Ger-
bičeva 60, Ljubljana.

3. Ponudba mora vsebovati podatke o
garanciji in servisu opreme, znesku in pla-
čilnih pogojih ter predvideni rok dobave.

4. Rok za sprejem ponudb je 14 dni po
objavi v Uradnem listu RS, poštno priporo-

čeno na naslov Veterinarska fakulteta, Ger-
bičeva 60, p.p. 25 ali osebno v vložišču
fakultete na istem naslovu.

5. Ponudbe naj bodo v zaprti kuverti,
opremljene z oznako “Ne odpirati – ponud-
ba za javni razpis – mikroskopi”.

6. Odpiranje ponudb bo 12. delovni dan
po preteku roka za sprejem ponudb ob 10.
uri v prostorih Veterinarske fakultete, Ger-
bičeva 60. Pri odpiranju ponudb morajo
imeti prisotni predstavniki pisna pooblastila
za zastopanje.

7. Merila za izbiro dobavitelja so kvali-
teta, cena, plačilni pogoji, dobavni rok, ser-
vis, poslovne reference.

8. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.

9. Vsa dodatna pojasnila dobite po tele-
fonu 1258-292/int. 48.

Veterinarska fakulteta v Ljubljani

Ob-79

Javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

nakup surovega sladkorja
1. Naročnik: Tovarna sladkorja, d.d.,

Opekarniška c. 4, Ormož.
2. Predmet naročila: surovi sladkor.
3. Količina naročila: 25.000 t.
4. Okvirna vrednost naročila: 1.000 mio

SIT.
5. Rok dobave: sukcesivno od 4. 3. 1996

do 10. 4. 1996.
6. Na javnem razpisu lahko sodelujejo le

kapitalske družbe s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki so registrirane za uvoz kmetij-
sko živilskega blaga.

7. Ponudbe morajo biti pripravljene na
podlagi razpisane dokumentacije Tovarne
sladkorja, d.d., Opekarniška c. 4, Ormož.
Potencialni ponudniki morajo to dokumen-
tacijo odkupiti po ceni 20.000 SIT od obja-
ve javnega razpisa v Uradnem listu RS do
26. 1. 1996 do 15. ure na sedežu Tovarne
sladkorja, d.d., Opekarniška c. 4, Ormož, v
tajništvu, soba št. 2.

Ponudniki prevzamejo odkupljeno raz-
pisno dokumentacijo proti predložitvi pete-
ga izvoda virmana. Ponudniki morajo za
namen odkupa razpisane dokumentacije vir-
mansko nakazati 20.000 SIT na žiro račun
Tovarne sladkorja, d.d., Opekarniška c. 4,
Ormož, št. 52410-601-11368.

Pojasnila k razpisni dokumentaciji po-
nudniki dobijo pri dr. Gregurec Slavku tel.
062/701-521 int. 26.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: cena s plačilnimi pogoji, kako-
vost, reference, možnost kreditiranja, rok
dobave in posebne ugodnosti.

9. Ponudnik lahko pri ponudbi upošte-
va, da bo pri uvozu surovega sladkorja
oproščen plačila carinskih dajatev v skladu z
uredbo o vzpostavitvi tržnega reda za slad-
kor 1995/96 (Ur. l. RS, št. 70/95).

10. Pisne ponudbe morajo ponudniki do-
staviti v zaprti kuverti v Tovarno sladkorja,
d.d., Opekarniška c. 4, Ormož, soba št. 2,
29. 1.. 1996 od 7. do 9. ure.

11. Razpisna komisija začne z odpira-
njem ponudb 29. 1. 1996 ob 9.30.

Pri odpiranju ponudb so lahko navzoči
predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s
pisnim potrdilom.
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12. Ponudniki, ki želijo sodelovati v jav-
nem razpisu, morajo pred dostavo ponudbe
plačati varščino v višini 5% vrednosti, opre-
deljene v 4. točki javnega razpisa, na žiro
račun št. 52410-601-11368 pri Agenciji za
plačilni promet v Ormožu in priložiti k po-
nudbi dokazilo o plačilu varščine ali dokazi-
lu o zavarovanju enakega zneska varščine z
bančno garancijo, veljavno najmanj do 10.
2. 1996.

Ponudnik iz svojih sredstev plača vse
stroške do podpisa pogodbe, vključno s stro-
ški sestave pogodbe in položitve varščine
oziroma stroške garancije.

Varščina bo vsem udeležencem vrnjena
brezobrestno, v treh dneh po izbiri najugod-
nejšega ponudnika.

13. Ponudnik mora v ponudbi izpolnje-
vati vse pogoje, določene v razpisni doku-
mentaciji.

14. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev razpisanih pogojev, bo razpi-
sna komisija izločila kot neveljavne.

15. Ponudnik je dolžan zagotoviti ve-
ljavnost ponudbe do vključno 29. 1. 1996
do 16. ure.

16. Ponudniki bodo o izbiri dobavitelja
obveščeni pisno, najkasneje do vključno 29.
1. 1996 do 16. ure.

Če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupo-
prodajne pogodbe v treh dneh po objavi
najugodnejšega ponudnika, nima pravice do
vračila varščine oziroma bo razpisovalec
vnovčil bančno garancijo.

Tovarna sladkorja d.d.,
Ormož

Št. 07/96 Ob-81

Javni razpis
za tisk javnega glasila Ljubljana

1. Naročnik: Mestni svet Mestne občine
Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: tisk glasila.
3. Osnovni podatki za ponudbo:
naklada: 50000 izvodov (varianta na-

daljnji izvodi),
format: 22×29,5 cm,
obseg 32 strani,
tisk: črna,
papir: ILO MC 55 g/m2, roto,
vezava: šivano skozi hrbet,
ovitek: obseg 4 strani, tisk štiribarvni,

papir umetniški 135 g/m2,
gradiva: naročnik dostavi celostranski

prelom na filmu,
izhajanje: glasilo izide enkrat mesečno

(občasno kot dvojna številka).
4. Ponudniki dobijo informacije pri Mar-

janu Kovačeviču-Beltramu na tel. 447-274
od 7. do 8. ure zjutraj.

5. Merila za izbiro ponudbe so:
– najugodnejša ponujena cena in pogoji

plačila,
– reference o dosedanjih delih,
– rok izvedbe,
– predložena predračun in predlog po-

godbe.
6. Ponudba mora biti sestavljena v skla-

du z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94). Vred-
nost mora biti izražena v slovenski valuti.

7. Ponudbe za javni razpis morajo biti
predložene do 9. 2. 1996 na naslov: Inicia-

tivni odbor za ustanovitev časopisa za ob-
močje Mestne občine Ljubljana pri Mest-
nem svetu Mestne občine Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Ne odpiraj – ponudba
za razpis – tisk glasila”.

8. Javno odpiranje ponudb bo dne 13. 2.
1995 ob 15. uri v Mali sejni dvorani na
Magistratu v Ljubljani, Mestni trg 1/II.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v 30 dneh od dneva od-
piranja ponudb.

Št. 07/96 Ob-82

Javni razpis
za trženje reklamnih oglasov v javnem

glasilu Ljubljana
1. Naročnik: Mestni svet Mestne občine

Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: trženje reklamnih og-

lasov v glasilu.
3. Osnovni podatki za ponudbo:
naklada: 50000 izvodov,
format: 22×29,5 cm,
obseg 32 strani,
tisk: črna,
papir: ILO MC 55 g/m2, roto,
vezava: šivana skozi hrbet,
ovitek: obseg štiri strani, tisk štiribarvni,

papir umetniški 135 g/m2.
Trženje oglasov: tržijo se štiri notranje

(črno-bele) strani in tri barvne (notranja
stran naslovnice in zadnji strani platnic) ter
osminka naslovnice:

– celostranski oglas na notranjih straneh:
120.000 SIT,

polovica strani: 60.000 SIT,
četrtina strani: 30.000 SIT,
itd.
– celostranski oglas na barvni strani:

200.000 SIT,
polovica strani: 100.000 SIT,
četrtina strani: 50.000 SIT,
– osminka naslovnice: 150.000 SIT.
Glasilo izide enkrat mesečno in ga preje-

majo vsa gospodinjska na območju Mestne
občine Ljubljana in zainteresirane institucije
brezplačno.

4. Ponudniki dobijo informacije pri Mar-
janu Kovačeviču-Beltramu na tel. 447-274
od 7. do 8. ure zjutraj.

5. Merila za izbiro ponudbe so:
– najugodnejša ponujena cena in pogoji

plačila,
– reference o dosedanjih delih,
– rok izvedbe,
– predložena predračun in predlog po-

godbe.
6. Ponudba mora biti sestavljena v skla-

du z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94). Vred-
nost mora biti izražena v slovenski valuti.

7. Ponudbe za javni razpis morajo biti
predložene do 9. 2. 1996 na naslov: Inicia-
tivni odbor za ustanovitev časopisa za ob-
močje Mestne občine Ljubljana pri Mest-
nem svetu Mestne občine Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Ne odpiraj – ponudba
za razpis – trženje oglasov”.

8. Javno odpiranje ponudb bo dne 13. 2.
1995 ob 15.30 v Mali sejni dvorani na Ma-
gistratu v Ljubljani, Mestni trg 1/II.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v 30 dneh od dneva od-
piranja ponudb.

Iniciativni odbor za ustanovitev
časopisa za območje

Mestne občine Ljubljana

Št. 68 Ob-85
Institut “Jožef Stefan” Jamova 39, Ljub-

ljana, objavlja naslednji

razpis

Predmet razpisa je nakup opreme: cirku-
larni dihrograf s termostatsko kontrolo.

Ponudbe morajo vsebovati podatke o ga-
ranciji in servisu, predviden dobavni rok,
plačilne pogoje (po možnosti različne opci-
je).

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
mo upoštevali:

– pogoje garancije, vzdrževanja in ser-
visiranja,

– pogoje postavitve opreme in usposab-
ljanja sodelavcev Institut “Jožef Stefan” za
delo na njej,

– ceno opreme in plačilne pogoje,
– poslovne reference.
Rok za sprejemanje ponudb je 30. 1.

1996 s priporočeno pošiljko na naslov: In-
stitut “Jožef Stefan”, Jamova 39, Ljubljana
ali osebno v vložišče Instituta “Jožef Ste-
fan”.

Ponudbe naj bodo v zaprti kuverti,
opremljene z oznako “Za razpis – Ne odpi-
rati”.

Odpiranje ponudb bo 31. 1. 1996 ob 10.
uri v sejni sobi Instituta “Jožef Stefan”. Pri
odpiranju ponudb morajo imeti prisotni
predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanje.

Vsa dodatna pojasnila dobite po tel. 177-
33-10.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v ro-
ku enega tedna od dneva odpiranja ponudb.

Institut “Jožef Stefan”
Ljubljana

Ob-83
Univerza v Mariboru, Fakulteta za orga-

nizacijske vede, Kranj, Prešernova 11, raz-
pisuje na podlagi določil zakona o proraču-
nu Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 22/93
in 26/94) in odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja za

nabavo opreme
1. Predmet razpisa je nakup, dobava in

montaža naslednje opreme:
1. 2 kosa elektronska barvna prosojnica,

panel plošča, podatkovni in video signal,
640×480 TFT 16,7M barv,

2. projekcijsko platno, dimenzije
200×200 cm, stensko,

3. 1 kos delovna postaja z naslednjimi
karakteristikami:

– 64 bitni procesor zmogljivosti vaj
SPECint92 = 113.5, SPECfp92 = 73.7 in
AIM = 107.2,
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– hitri pomnilnik 32 MB,
– 266 MB/s prenos podatkov po sistem-

skem vodilu (Bus Transfer),
– diskovne kapacitete 1 GB,
– monitor 1280×1024 dpi, 17 palčni,
– videokrmilnik s 24 bitno grafiko,
– povezljivost: Ethernet v UNIX okolju,
– zunanji SCSI CD ROM,
– multimedijska podpora:
  – zvočna kartica, zvočni, mikrofon, ste-

reo audio vhod/izhod,
  – barvna kamera, video vhod/izhod,

Full-motion Full-screen JPEG Video, zaje-
manje in predvajanje videa v realnem času,

  – možnost video konference,
– operacijski sistem UNIX z X-Windows

okoljem,
– standardno razvojno okolje C, C++,
– grafično razvojno okolje.
Orientacijska cena za razpisano opremo

pod 3 (delovna postaja) je 20.000 USD.
2. Ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika, podatke in dokazila

o registraciji podjetja (z registracijskimi li-
sti),

– bonitetna poročila (BON 1, 2, 3),
– način plačila s ceno fco FOV Kranj (s

5% PD),
– vzorec pogodbe z roki dobave, nači-

nom plačila, klavzulo o zavarovanju avan-
snega plačila po pogodbi, časovno vezavo
na funkcionalni prevzem,

– izjavo o garancijski dobi in pogaran-
cijskem vzdrževanju z navedenimi pogoji in
podatki o servisni službi,

– referenčno listo instalirane enake ali
podobne opreme.

3. Merila za izbiro dobavitelja so: ustrez-
nost tehničnih karakteristik, cena, plačilni
pogoji, dobavni rok, garancijska doba in
pogoji pogarancijskega vzdrževanja, refe-
rence ponudnika ter možnost sodelovanja v
pedagoškem procesu.

4. Rok za sprejem ponudb je 27. 1. 1996
na naslov: Fakulteta za organizacijske vede,
Prešernova 11, Kranj.

Ponudb, prispelih po navedenem roku,
komisija ne bo obravnavala.

Ponudba mora biti oddana v zapečateni
ovojnici z napisom: “Ne odpiraj – ponudba
za javni razpis opreme” z označbo zapored-
ne številke ponujene opreme (1, 2, 3).

5. Odpiranje ponudb bo javno v torek,
dne 30. 1. 1996 ob 12. uri v prostorih
dekanata FOV na Prešernovi 11/II v Kranju.

6. O izbiri bodo ponudniki obveščeni do
7. 2. 1996.

Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede

Ob-86
Na podlagi odredbe o postopku za izva-

janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Šentjur

javni razpis
za izbiro izvajalcev izdelave strokovnih

osnov za LD in projekt PGD, PZI za
hodnike za pešce

1. Predmet razpisa
Izdelava strokovnih osnov za lokacijsko

dokumentacijo in projekt za pridobitev
gradbenega dovoljenja za izgradnjo hodni-
kov za pešce.

Hodniki za pešce so predvideni ob regio-
nalni cesti R 336, št. odseka 1226 Črnolica–
Šentjur od km 0,330 do km 2,33 in ob
magistralni cesti M 10-8, št. odseka 1274
Celje–Šentjur od km 7.67 do km 9,50. Za
izdelavo strokovnih osnov je potrebno izde-
lati variante, pridobiti soglasje soglasodajal-
cev in na osnovi pridobljenega lokacijskega
dovoljenja izdelati št projekt PGD, PZI za
oba objekta.

Projekti PGD, PZI morajo imeti rešeno
javno kanalizacijo, zaščito komunalnih vo-
dov in vse druge posege, ki jih bo potrebno
rešiti zaradi izgradnje hodnikov za pešce.

2. Pričetek del: februar 1996.
Zaključek del: 30 dni po izdaji lokacij-

skega dovoljenja.
3. Kriteriji za izbor najugodnejšega po-

nudnika so:
– ponudbena cena (cena, avans, način

plačila),
– strokovna usposobljenost (reference),
– kompletnost ponudbe,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
4. Rok za dostavo ponudb je 15 dni po

objavi tega razpisa v Uradnem listu RS na
naslov: Občina Šentjur – oddelek za okolje
in prostor, Mestni trg 10, Šentjur z oznako
“Ponudba za hodnike za pešce – ne odpi-
raj”.

Ponudba mora biti v zapečateni kuverti –
pravilno opremljena. Ponudbe oddane po
pošti morajo prispeti na naš naslov najka-
sneje do dne roka oddaje ponudb.

5. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 30 dneh od dneva roka
oddaje ponudb.

6. Informacije lahko ponudniki dobijo
na Oddelku za okolje in prostor Občine
Šentjur, tel. 063/743-546, vsak dan od 7. do
8. ure.

Občina Šentjur

Št. 9/95 Ob-89
Na podlagi odredbe o postopku za izva-

janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Mestna
občina Koper objavlja

javni razpis
za izdelavo idejnega načrta plinifikacije
mesta Koper in območij Občine Koper

1. Predmet razpisa je idejni načrt uvedbe
plina UNP za mesto Koper, primestna nase-
lja in druga naselja na območju Mestne ob-
čine Koper.

2. Osnovni podatki
2.1 Naročnik je Mestne občina Koper.
2.2 Rok izdelave projektne naloge pred-

laga udeleženec natečaja.
Dogovorjeni rok bo določen sporazum-

no z naročnikom in zagotovljen s pogodbo.
2.3 Obseg in pogoji izdelave idejnega

načrta so razvidni iz priloge.
3. Prilogo z vsebino projektne naloge in

obrazložitvijo ter dodatne informacije lahko
ponudniki skupaj z drugimi dokumenti, ka-
tere po lastni oceni potrebujejo za sestavo
ponudbe, dobijo pri naročniku na Uradu za
okolje in prostor, Verdijeva 6, Koper, v času
med objavo javnega razpisa.

4. Vsebina ponudbe naj obsega:
– podatke o ponudniku,
– reference,
– sodno registracijo,

– kadrovsko zasedbo izdelovalcev zapo-
slenih pri ponudniku in seznam sodelavcev
iz drugih podjetij, ustanov,

– ceno in plačilne pogoje,
– rok izvedbe – predlog.
5. Merila za izbor:
– reference ponudnika,
– kakovost ponudbe,
– poznavanje razpisane problematike,
– cena in rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
6. Ponudniki naj svoje ponudbe dostavi-

jo na naslov: Mestna občina Koper, Urad za
okolje in prostor, Verdijeva 6, Koper, v
zaprti kuverti v desetih dneh od objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS. Na kuverti
naj bo viden napis: “Ponudba za idejni načrt
plinifikacije. Ne odpiraj”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 10. dan
po objavi javnega razpisa ob 12. uri v sejni
sobi Urada za okolje in prostor Mestne obči-
ne Koper, Verijeva 6, Koper.

8. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Mestna občina Koper

Št. 2/96 Ob-90
Na podlagi 53. člena zakona o graditvi

objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) Mestna občina Ptuj objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
projektiranje vodovoda Grajenščak–

Jiršovci–Gomila–Krčevina pri Vurberku
Vodovod Grajenščak–Jiršovci–Gomila–

Krčevina pri Vuberku.
Orientacijska vrednost naloge znaša

1,800.000 SIT.
Rok za izdelavo dokumentacije je 30. 4.

1996.
A. Splošni pogoji
Investitor: Mestna občina Ptuj.
Predmet razpisa: izdelava investicijsko

tehnične dokumentacije za predmetni ob-
jekt v kvaliteti PGD, PZI, ki obsega cevo-
vod, 1 prečrpališče, 2 vodohrana, 2 požarna
rezervoarja.

Kraj, datum, čas in oseba, pri kateri se
lahko dvigne oziroma ogleda razpisna do-
kumentacija: Mestna občina Ptuj, Mestni trg
1, tri dni po objavi v Uradnem listu RS med
8. in 15. uro pri Antonu Purgu na Oddelku
za okolje, prostor in gospodarsko infrastruk-
turo, tel. 772-731.

Oddaja ponudb, kraj in čas: Mestna ob-
čina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj v 15 delovnih
dneh po objavi v Uradnem listu RS do 12.
ure v zaprti kuverti z oznako “Javni razpis,
ne odpiraj”.

B. Kriteriji za izbiro ponudbe:
– cena, odpoved podražitvam (izjava),
– plačilni pogoji,
– rok izdelave,
– druge ugodnosti,
– reference na tovrstnih objektih.
C. Ponudba
Ponudba mora biti izdelana na način, ki

ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Uradni list RS, št. 29/93).
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Ponudba naj bo oblikovana tako, da bo
možno projekt izvajati po funkcionalno teh-
ničnih celotah – etapno.

Ponudba mora vsebovati geološko po-
ročilo, na podlagi katerega bo mogoče ugo-
toviti kvaliteto zemljine pri izkopih in način
temeljenja pri objektih.

D. Zaključek
Kraj, mesto in ura odpiranja ponudb:

Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, isti dan po
prispetju ponudb ob 12. uri. Ponudniki bodo
o izbiri obveščeni v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb. Če pride datum oddaje
ponudbe oziroma dan odpiranja ponudb na
dela prost dan se šteje za oddajo ponudbe in
čas odpiranja ponudb naslednji delovni dan.

Mestna občina Ptuj

št. 110-1/95 Ob-105A
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o

družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nada-
ljevanju DARS, d.d.) za potrebe opravljanja
strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji in
vzdrževanju objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Meritve in predlog

zaščitnih ukrepov proti burji na AC
Razdrto–Selo–Šempeter

Orientacijska vrednost del znaša
3,000.000 SIT.

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 24. 1. 1996 dalje,
strokovne informacije pa vam posreduje Si-
mon Humar, dipl. inž. (tel. 132-22-41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 5. 2. 1996 do 8.30 v vložišče
DARS, d.d. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj”, ponudba za: “Meri-
tve in predlog zaščitnih ukrepov proti burji
na AC Razdrto–Selo–Šempeter “ -S.H.

Javno odpiranje ponudb bo 5. 2. 1996
ob 9. uri v prostorih Družbe za državne
ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-105B
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o

družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nada-
ljevanju DARS, d.d.) za potrebe opravljanja
strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji in
vzdrževanju objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Meritve in predlog

zaščitnih ukrepov proti burji na AC
Divača–Kozina–Ankaran

Orientacijska vrednost del znaša
3,000.000 SIT.

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 24. 1. 1996 dalje,
strokovne informacije pa vam posreduje Si-
mon Humar, dipl. inž.(tel. 132-22-41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 5. 2. 1996 do 8.30 v vložišče
DARS, d.d. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj”, ponudba za: “Meri-
tve in predlog zaščitnih ukrepov proti burji
na AC Divača–Kozina–Ankaran”. -S.H.

Javno odpiranje ponudb bo 5. 2. 1996
ob 9. uri v prostorih Družbe za državne
ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-105C
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o

družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nada-
ljevanju DARS, d.d.) za potrebe opravljanja
strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji in
vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Projekt sanacije viadukta

Dramlje na odseku AC Dramlje–Celje
Orientacijska vrednost del znaša

1,680.000 SIT.
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 24.1.1996 dalje, stro-
kovne informacije pa vam posreduje Ivan
Sečkar, dipl. inž. (tel. 132-22-41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 5. 2. 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: “Pro-
jekt sanacije viadukta Dramlje na odseku
Dramlje–Celje”. -I.S.

Javno odpiranje ponudb bo 5. 2. 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.

Št. 110-1/95 Ob-105Č
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o

družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nada-
ljevanju DARS, d.d.) za potrebe opravljanja
strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji in
vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Projekt sanacije viadukta

Velenik (Devina) na AC odseku
Hoče–Slovenska Bistrica

Orientacijska vrednost del znaša
1,142.000 SIT.

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 24. 1. 1996 dalje, stro-
kovne informacije pa vam posreduje Ivan
Sečkar, dipl. inž. (tel. 132-22-41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 5. 2. 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: “Pro-
jekt sanacije viadukta Velenik (Devina) na
AC odseku Hoče–Slovenska Bistrica”. -I.S.

Javno odpiranje ponudb bo 5. 2. 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.

Št. 110-1/95 Ob105D
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o

družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nada-
ljevanju DARS, d.d.) za potrebe opravljanja
strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji in
vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Projekt sanacije viadukta

Žepina na AC Hoče–Arja vas
Orientacijska vrednost del znaša

1,680.000 SIT.
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 24. 1. 1996 dalje, stro-
kovne informacije pa vam posreduje Ivan
Sečkar, dipl. inž. (tel. 132-22-41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 5. 2. 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: “Pro-
jekt sanacije viadukta Žepina na AC Hoče–
Arja vas”. -I.S.

Javno odpiranje ponudb bo  5. 2. 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.

Št. 110-1/95 Ob-95
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 Slove-
nije za ceste kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Projekt za gradbeno
dovoljenje in izvedbo rekonstrukcije

magistralne ceste M-10 na odseku Depala
vas–Črnuče od km 0,0+00 do km 3,0+74

na območju Občine Domžale v dolžini
3074 m

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 24. do 26. 1. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Miha Avanzzo,
dipl. inž. (tel. 061/302-28-43).
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Orientacijska vrednost del znaša
35,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 19. 2. 1996 do 9.30, v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za Projekt za
PGD in PZI za rekonstrukcijo ceste M 10
(Depala vas–Črnuče).” – M. A.

Javno odpiranje ponudb bo 19. 2. 1996
ob 10. uri, v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije

za ceste

Št. 16-03 Ob-90
Na podlagi odredbe o postopku za izva-

janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Gasilsko društvo Pesje, Podgorska 3, Vele-
nje

javni razpis
za nadgradnjo gasilske avtocisterne na
podvozju IVECO EUROCARGO 120/

E23 4×2
1. Naročnik: Gasilsko društvo Pesje, Pod-

gorska 3, Velenje.
2. Predmet razpisa
Izbira najugodnejšega ponudnika za iz-

delavo nadgradnje na podvozju IVECO, mo-
del EUROCARGO 120/E23, pogon 2×4, z
medosno razdaljo 3690 mm, z naslednjimi
pogoji:

– nadgradnja – kombinirano vozilo za
prevoz vode in ljudi 1+5 po Tipizaciji Gasil-
ske zveze Slovenije – GVC 16/25 – (16/40),
oziroma po standardih DIN 14350 z oznako
TLF 16/25 – (16/40), z dodatnimi zahteva-
mi:

– nadgradnja mora biti izdelana iz jekle-
ne konstrukcije, antikorozijsko zaščitena z
zunanje in notranje strani in obložena z alu-
minijasto pločevino,

– vstop v podaljšano kabino mora biti
omogočen skozi dvojna vrata s pomičnimi
stekli,

– zagotovljen mora biti prostor za 4 di-
halne aparate, nameščene za sedeži v podalj-
šani kabini, z možnostjo hitre in enostavne
pritrditve na gasilca,

– cisterna naj bo iz nerjaveče pločevine
za prevoz pitne vode s prostornino 4000
litrov vode, s prečnimi in vzdolžnimi preka-
ti, elektronskim merilcem nivoja, električ-
nim grelcem vode (220 V), vstopno odprti-
no in z ustreznimi vstopnimi in izstopnimi
priključki za vodo, ter z ustreznimi atesti za
material in nosilnost,

– razvrstitev predalov in pritrdišč v bok-
sih mora biti racionalno in kakovostno izde-
lana, z možnostjo vzdolžnega ali prečnega
nagiba zaradi lažjega in preglednejšega do-
stopa,

– vrata spodnjih predalov naj služijo pri
odprtem stanju kot stopnica za lažji dostop
do gornjih predalov,

– v zadnjih stranskih boksih levo in des-
no je potrebno vgraditi dve navijalki s cev-
mi za visoki tlak,

– v zadnjem delu nadgradnje je potreb-
no vgraditi kombinirano visokotlačno čr-
palko – FP 16/8 HH, z možnostjo brezsto-
penjskega preklopa visoki-nizki tlak, z dve-
ma “B” izstopoma, sesalnim “A” priključ-
kom, napeljavo za vodni top in vsemi
ustreznimi komandami za upravljanje črpal-
ke,

– na strehi prekriti z aluminijasto ploče-
vino in robom proti odtekanju vode, do-
stopne z lestvijo, je potrebno montirati vod-
ni top (Pohorje 2400) in aluminijasti zaboj
za sesalne cevi in požarne metle, ter izdelati
pritrdišče s tridelno aluminijasto lestvijo,

– v nadgradnji mora biti drog z žarometi
2×1000 W, z možnostjo krimiljenja po viši-
ni in okoli osi ter iskalni reflektor na spred-
nji strani vozila 100 W/12 V,

– na sprednjem delu vozila mora biti
vgrajena vitla za samovleko vozila,

– na vozilo morata biti vgrajena priključ-
ka za polnjenje akumulatorja in priključek
za komprimiran zrak,

– v kabini mora biti preklopnik in doda-
ten mikrofon z zvočnikom za delo z R/P pri
strojniku,

– glasnost pogona črpalke pri polni obre-
menitvi ne sme presegati hrupa motorja,

– poleg standardne signalizacije je po-
trebno namestiti modre utripajoče luči na
sprednjo masko vozila in zadnji del vozila,
ter vozilo opremiti z vsemi ustreznimi napisi.

3. Rok dobave je 90 dni od podpisa po-
godbe.

4. Orientacijska vrednost naročila je
7,000.000 SIT.

5. Rok za oddajo ponudbe je 21 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– cena,
– kvaliteta,
– reference,
– način plačila,
– dobavni rok,
– kompletnost ponudbe,
– ustrezni atesti.
7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim pre-

dračunom, specificiranim po postavkah,
– risbo nadgradnje z osnovnimi tehnič-

nimi podatki,
– tehnično dokumentacijo za črpalko,
– dinamiko realizacije del,
– način obračunavanja in dinamiko pla-

čil,
– način dokazovanja in zagotavljanja ka-

kovosti,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naroč-

niku,
– garancijo za kompletnost in kakovost,

– navedbo pooblaščene osebe, ki daje
tolmačenje v zvezi s ponudbo.

8. Dodatna pojasnila
Pojasnila v zvezi z razpisom lahko dobi-

te na tel. 063/855-678 ali 063/853-231, int.
180, GD Pesje – Glušič Drago in na tel. 063/
855-729, Gasilska zveza Velenje – Koželj
Darko.

9. Dostava ponudb
Ponudniki morajo ponudbo dostaviti v

zaprtih kuvertah na naslov: Gasilsko druš-
tvo Pesje, Podgorska 3, Velenje, z oznako
“Ne odpiraj! – Ponudba za nadgradnjo AC”.

10. Odpiranje ponudb
O kraju in času odpiranja ponudb bodo

ponudniki pismeno obveščeni.
11. Odločitev o izboru
O izboru bodo ponudniki obveščeni v

21 dneh od odpiranja ponudb.
Gasilsko društvo Pesje

Št. 091-1-1/96 Ob-99
Na podlagi določil odredbe o postopku

za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94),
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta,
Inštitut za biokemijo, Vrazov trg 2, Ljublja-
na, objavlja

javni razpis
za izbiro dobavitelja za opremo za

vajalnico
1. Naročnik je Medicinska fakulteta Uni-

verze v Ljubljani, Inštitut za biokemijo, Vra-
zov trg 2, Ljubljana.

2. Predmet razpisa z navedbo orientacij-
ske cene je 4,500.000 SIT.

3. Podrobne informacije glede razpisa
dobijo zainteresirani na Inštitutu za bioke-
mijo, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2,
Ljubljana (tel. 312-357 ali 13-20-019, fax.
13-20-016).

4. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– kvaliteta, cena, dobavni rok, način pla-

čila, garancija in servisiranje.
5. Ponudba mora biti izražena v SIT, z

vključenim prometnim davkom, obraču-
nanim po nižji davčni stopnji za nabavo
opreme za potrebe izobraževanja in brez
carine.

6. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS, in sicer po pošti,
naslovljeni priporočeno na Medicinsko fa-
kulteto, Inštitut za biokemijo, Ljubljana,
Vrazov trg 2, z označbo “Ne odpiraj, po-
nudba!”.

Javno odpiranje ponudb bo 7. 3. 1996
ob 9. uri na Inštitutu za biokemijo, Vrazov
trg 2, Ljubljana. Pri odpiranju ponudb mo-
rajo imeti prisotni predstavniki pisna poob-
lastila za zastopanje.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo
prispele pravočasno in bodo izpolnjevale
vse razpisne pogoje naročnika in določila
12. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Medicinska fakulteta v Ljubljani

Št. 006-1/95 Ob-106
Mestna občina Novo mesto, Uprava

mestne občine, Sekretariat za komunalne
zadeve Novo mesto, Seidlova cesta 1, ob-
javlja na podlagi odredbe o postopku za
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izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za vzdrževanje javnih

zelenih površin v Novem mestu za
obdobje 1996–1998

1. Naročnik je Mestna občina Novo me-
sto.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
vzdrževanje javnih zelenih površin v No-
vem mestu.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 7,000.000 SIT letno.

4. Ponudniki lahko dvignejo dokumen-
tacijo ob plačilu materialnih stroškov v viši-
ni 2.000 SIT, na Upravi Mestne občine No-
vo mesto, Sekretariatu za komunalne zade-
ve, Seidlova cesta 1 (soba št. 32, tel. 068/
317-232 – Antonija Milojevič), v 7 dneh od
dneva objave razpisa, vsak delovni dan med
8. in 14. uro.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– strokovna usposobljenost in opremlje-
nost,

– reference,
– ponudbena cena.
6. Ponudba mora biti sestavljena sklad-

no z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil.

7. Rok za oddajo ponudbe je deseti dan
do 12. ure, od dneva objave razpisa na
naslov: Uprava mestne občine Novo mesto,
Sekretariat za komunalne zadeve, Seidlova
cesta 1. Ponudba mora biti v ovojnici, za-
pečatena in označena: “Ne odpiraj, zelene
površine – ponudba”. Če se izteče rok za
oddajo ponudbe na dela prost dan, se šteje
rok za oddajo ponudbe prvi naslednji de-
lovni dan.

Javno odpiranje ponudb bo naslednji de-
lovni dan po roku za oddajo ponudb ob 12.
uri, v prostorih Uprave Mestne občine Novo
mesto, Seidlova cesta 1, soba št. 67/II.

8. Ponudniki bodo pisno obveščeni o izi-
du razpisa v 30 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Mestna občina Novo mesto

Št. 662-1/96 Ob-110
Ministrstvo za kulturo, Arhiv Republike

Slovenije, Ljubljana, Zvezdarska 1, objavlja
na podlagi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremem-
bi odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94)

javni razpis
za idejno in tehnično oblikovanje ter
izvedbo postavitve arhivske razstave

“Slovenija v papeških listinah”
1. Naročnik: Arhiv Republike Slovenije,

Ljubljana, Zvezdarska 1.
2. Predmet razpisa:
a) idejno in tehnično oblikovanje ter iz-

vedba postavitve razstave z delno uporabo
že obstoječe tehnične opreme.

Obrazložitev: z razstavo želimo prikazati
razvoj poslovanja papeških uradov, razvoj
pisave v papeških dokumentih, posamezne
tipe papeških dokumentov ter njihov po-

men za Slovenijo. Razstavljenih bo okrog
65 originalnih listin (večinoma z visečimi
pečati), za popestritev pa okrog 80 fotogra-
fij (večinoma barvnih) upodobitev papežev
in drugih oseb ter kulturnih objektov. Listi-
ne in fotografije bodo opremljene s kratkimi
razlagami (slovensko in angleško).

b) oblikovanje in tisk barvnega razstav-
nega kataloga formata 24x20 cm, obsega 20
avtorskih pol in naklade 1.000 izvodov.

Obrazložitev: v katalogu bo objavljenih
5 razprav v slovenskem in angleškem jeziku
(skupaj 10 avtorskih pol), povzetki razstav-
ljenih listin v slovenskem in angleškem jezi-
ku (skupaj 4 avtorske pole) in okrog 80
fotografij portretov, kulturnih objektov, li-
stin in pečatov.

c) oblikovanje in tisk vabila (1.000 izvo-
dov) in plakata (500 izvodov).

3. Prva postavitev razstave bo v Viteški
dvorani Križank v Ljubljani od 8. do 30.
maja 1996. Predvidevajo se kasnejša gosto-
vanja razstave izven Ljubljane.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 8,500.000 SIT.

5. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa. Opo-
zarjamo na popolnost zahtevane dokumen-
tacije.

6. Rok za oddajo ponudb, v zapečatenih
kuvertah z oznako ponudnika, navedbo
predmeta razpisa in opozorilom, da gre za
javni razpis, je 5. februar 1996. Ponudbe
pošljite na naslov: Arhiv Republike Sloveni-
je, Ljubljana, Zvezdarska 1.

7. Javno odpiranje ponudb bo 6. februar-
ja 1996 ob 12. uri na sedežu naročnika.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so predvsem:

– konkurenčnost ponudbe,
– reference,
– plačilni pogoji,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
9. Informacije dobite v Arhivu Republi-

ke Slovenije, Ljubljana, Zvezdarska 1, pri
prof. dr. Francetu M. Dolinarju in mag.
Vladimirju Kološi osebno, ali telefonično
(125-1222, 125-1266, 125-1308) vsak de-
lovnik med 9. in 11. uro. Na istem mestu si
lahko ogledate obstoječo tehnično opremo
in dobite potrebno gradivo (tloris razstavne-
ga prostora, fotokopije dokumentov).

Ministrstvo za kulturo
Arhiv Republike Slovenije

Ob-111
Republika Slovenija, Vlada Republike

Slovenije, Servis skupnih služb Vlade, Gre-
gorčičeva 27a, Ljubljana, na podlagi odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev za gradbeno
obrtniška dela, strojne in elektro

instalacije na Dunajski c. 47
1. Predmet razpisa so gradbeno-obrtniš-

ka dela na objektu na Dunajski c. 47 v
Ljubljani.

2. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 120,000.000 SIT.

3. Predvideni pričetek del je 15. 2. 1996.
Predvideni rok dokončanja del je 1. 4. 1996.

4. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo in dobijo dodatne informacije na
Servisu skupnih služb Vlade, Ljubljana, Gre-
gorčičeva 27a, 19. 1. 1996 do vključno 12.
2. 1996 pri Duši Škulj, tel. 17-85-239, vsak
delovni dan od 8. do 9. ure.

5. Pondube morajo biti izdelane v skladu
z 12. členom citirane odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in razpisnimi pogoji investitorja.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so predvsem:

– reference,
– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– garancijski pogoji in
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
7. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih

kuvertah z naslovom naročnika in ponudni-
ka, navedbo predmeta razpisa in oznako
“Ne odpiraj – Ponudba” je 14. 2. 1996 do 9.
ure. Ponudbe se oddajo v vložišču glavne
pisarne Servisa skupnih služb Vlade, Gre-
gorčičeva 27a/P, Ljubljana.

8. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
14. 2. 1996 ob 10. uri v sejni sobi Servisa
skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27a, Ljub-
ljana. Predstavniki ponudnikov morajo pri od-
piranju ponudb predložiti pisna pooblastila.

Servis skupnih služb Vlade

Ob-112
Na podlagi odredbe o postopku za izvaja-

nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Rudnik
Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2,

javni razpis
za izdelavo ureditvenega načrta za

območje rudniških objektov na področju
KS Rudnik-Toplice

1. Investitor: Rudnik Zagorje v zapira-
nju, d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Savi.

2. Predmet razpisa je izdelava ureditve-
nega načrta za območje rudniških objektov
(bivših) na področju KS Rudnik-Toplice.

3. Orientacijska vrednost del znaša
2,000.000 SIT.

4. Rok pričetka del je takoj po podpisu
pogodbe. Rok za izdelavo osnutka do faze
javne razprave je 120 dni po podpisu po-
godbe, rok za končno izdelavo pa bo dolo-
čen naknadno, skladno z verifikacijo osnut-
ka na Občinskem svetu Zagorje ob Savi.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– strokovna usposobljenost in primer-
nost izvajalca,

– ponudbena cena,
– kvaliteta,
– plačilni pogoji,
– reference z dokazili o izdelavi podob-

nih U.N.,
– popolnost ponudbe,
– rok izdelave.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odločbo UO

skladno z zakonom o graditvi objektov,
– reference podjetja in seznam strokov-

njakov, ki bodo sodelovali pri projektu ter
reference eventualnih podizvajalcev,



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 108 Št. 2 – 19. I. 1996

– ponudbeno ceno,
– višino avansa za fiksno ceno,
– terminski plan,
– dopolnitev projektne naloge, kolikor

ponudniki smatrajo, da je to smotrno.
7. Razpisna dokumentacija in strokovne

informacije dobite na sedežu Rudnika Za-
gorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, Zagorje
ob Savi, vsak delovni dan od 6. do 9. ure
(tel. 0601/64-100 int. 313) soba št. 13 pri
Grčar Sandiju.

8. Kompletne ponudbe v zapečatenih
kuvertah z oznako “Ponudba za ureditveni
načrt Rudnik-Toplice v Zagorju – ne odpi-
raj!” morajo ponudniki oddati najkasneje
do 29. 1. 1996 do 12. ure na naslov: Rudnik
Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, Za-
gorje ob Savi.

9. Javno odpiranje ponudb bo v sejni so-
bi Rudnika Zagorje, in sicer 1. 2. 1996 ob 9.
uri.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v skladu s pra-
vilnikom o načinu in postopku oddaje del.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Ob-116
Republika Slovenija, Ministrstvo za zna-

nost in tehnologijo, Ljubljana, Slovenska
cesta 50, skladno z zakonom o izvševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 1994
(Ur. l. RS, št. 26/94), zakonom o spremem-
bah in doplonitvah zakona o izvajanju pro-
računa (Ur. l. RS, št. 40/95) odredbo o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za odda-
jo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93), odred-
bo o spremembi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) in zakonom o
graditvi objektov (Ur. list SRS. št. 34/84 in
29/86) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo tehnične
dokumentacije – projektov PGD in PZI

za gradnjo Univerzitetne knjižnice v
Ljubljani (skrajšano UKL)

1. Naročnik: Ministrstvo za znanost in
tehnologijo RS, Slovenska cesta 50, Ljublja-
na.

2. Predmet razpisa in obseg del: izdelava
tehnične dokumentacije, projektov PGD in
PZI za gradnjo nove stavbe UKL v skladu s
pravilnikom o podrobnejši vsebini tehnične
dokumentacije (Ur. l. SRS, št. 40/89).

Podrobnejši obseg je naveden v razpi-
snem gradivu.

Ponudniki lahko ponudijo izdelavo ce-
lotne dokumentacije ali posameznega dela.

3. Orientacijska vrednost del znaša
130,000.000 SIT

4. Roki:
PGD prva faza do 30. 9. 1996, PGD

druga faza do 15. 2. 1997;
PZI prva faza do 30. 10. 1996, PZI dru-

ga faza do 15. 5. 1997.
Podrobnejši terminski plan je sestavni

del razpisnega gradiva.
5. Vsebina ponudb in merila za izbiro

najugodnejšega ponudnika so predpisani
elementi iz odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil

(Ur. l. RS, št. 28/93) in iz odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94), ki so sestavni del razpisne
dokumentacije, predvsem pa:

– ponudbena cena, ki mora biti specifici-
rana po posameznih elementih dokumenta-
cije,

– plačilni pogoji,
– vključitev avtorja prvonagrajenega na-

tečajnega projekta in idejnega projekta v
izdelavo tehnične dokumentacije,

– reference ponudnika in eventualnih po-
dizvajalcev,

– kadrovska, organizacijska in tehnična
usposobljenost,

– izjava, da bodo navedeni projektanti
tudi projektanti predmetne dokumentacije,

– finančno stanje s podatki, ki dolgoroč-
no izkazujejo stanje ponudnika,

Ponudnik mora predložiti garancijo za
resnost ponudbe v višini 2,600.000 SIT ozi-
roma 2% ponujenega zneska z izjavo, da jo
investitor lahko vnovči v primeru, ko izbra-
ni ponudnik ne sklene pogodbe.

6. Projekti, ki so predmet tega razpisa,
morajo biti izdelani v skladu z idejnim pro-
jektom.

7. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo vsak dan v prostorih Mini-
strstva za znanost in tehnologijo RS na Sta-
rem trgu 2 v Ljubljani (drugo nadstropje,
tel. 12-62-080) med 9. uro in 14. uro. Pred
dvigom dokumentacije je potrebno predlo-
žiti potrdilo o plačilu materialnih stroškov v
višini 50.000 SIT na žiro račun št.
50102-601-37763 (s pripisom “razpis
UKL”). Strokovne informacije in ogled idej-
nega projekta je možen v istih prostorih v
ponedeljek in sredo med 10. in 14. uro, po
predhodni najavi.

8. Rok za oddajo ponudb:
Ponudbe morajo biti zapečatene z napi-

som : “Ne odpiraj - Javni razpis za izbiro
izvajalca za izdelavo tehnične dokumentaci-
je - projektov PGD in PZI za gradnjo UKL”
in naslovljene na: Ministrstvo za znanost in
tehnologijo RS, Slovenska cesta 50, Ljublja-
na. Rok za oddajo ponudb je 20. 2. 1996 po
pošti priporočeno ali osebno, do 12. ure v
vložišču Ministrstva za znanost in tehnolo-
gijo RS, Slovenska cesta 50 v Ljubljani.
Nepravočasno prispele ponudbe ne bodo
upoštevane.

9. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno dne 22. 2.

1996 ob 13. uri v prostorih Ministrstva za
znanost in tehnologijo RS, na Starem trgu 2
(drugo nadstropje), v Ljubljani. Prisotni pred-
stavniki ponudnikov morajo pred odpira-
njem ponudb predložiti pisna pooblastila.

Investitor si pridržuje pravico, da odda
vsa razpisana dela enemu izvajalcu ali dele
posameznim izvajalcem.

Ob-114
Na podlagi določil zakona o izvrševanju

proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
26/94 in 40/95), odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), 27. člena
zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 8/91-I), Ministrstvo za znanost in tehnolo-

gijo Republike Slovenije, Slovenska 50, Ljub-
ljana objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev za naslednje storitve:

Predmet razpisa so naslednje storitve:
1. Tiskanje publikacij in drugih glasil.
a) tiskanje publikacije “Raziskovalec”.
Osnovni podatki za ponudbo:
– naklada: 2000 (dvatisoč) izvodov;
– format: 210 × 297 mm;
– stavek: fotostavek;
– fotoliti: 1 × A4 naslovnica + ca. 13 A4

(notranjost - skupna velikost);
– obseg: ovitek + 40 strani;
– tisk : 28 strani 1/1, 12 strani 4/4;
– papir: biomat 100 g;
– vezava: zgibano, šivano z žico 2×,

porezano na format, vakuumska embala-
ža;

– ovitek: 5/0 + 1/0 mat plastifikacija, PPM
2, 250g;

– gradiva: besedila na disketah;
– pošiljanje: po adremi naročnika;
– publikacija izide vsaj 4× na leto (obča-

sno lahko tudi kot dvojna številka);
– končna izvedba na disketi za Internet.
b) tiskanje publikacije “Znanost in tehno-

logija”.
Osnovni podatki za ponudbo:
– naklada: 2000 (dvatisoč) izvodov;
– format: 210 × 297 mm;
– obseg: ovitek + 36 strani;
– tisk : 2/2;
– papir: Biomat 100g
– vezava: zgibano, šivano z žico 2×, po-

rezano na format, vakuumska embalaža;
– ovitek: PPM2, 250g;
– gradiva: na disketah;
– publikacija izhaja občasno;
– končna izvedba na disketi za Internet.
c) tiskanje drugih publikacij (brošure za

sejme, merkantile itd.).
2. Vzdrževanje fotokopirnih strojev.
Osnovni podatki za ponudbo:
Vzdrževati je potrebno 7 fotokopirnih

strojev znamke Canon, in sicer naslednje ti-
pe:

– NP - 6030,
– NP - 3050,
– NP - 2010,
– NP - 2020,
– NP - 6030 (2 kom.),
– PC - 11.
3. Tekoče vzdrževanje objekta, instalacij

in opreme.
Osnovni podatki za ponudbo:
Vzdrževati je potrebno :
– vodovodne instalacije;
– električne instalacije;
– telefonsko omrežje;
– pisarniško opremo v stavbi na Sloven-

ski 50 (polovico 1. nadstropja in v celoti 2.,
3., 4., in 5. nadstropje).

4. Čiščenje poslovnih prostorov na Slo-
venski 50 (polovico 1. nadstropja in v celoti
2., 3., 4., in 5. nadstropje).

5. a) merila za izbiro najugodnejših po-
nudnikov za 1. točko javnega razpisa so:

– reference o dosedanjih delih (s predlo-
žitvijo tiskovin in navedbo referenčnih
strank),

– rok izvedbe,
– predložiti predračun oziroma cenik sto-

ritev in predlog pogodbe;
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b) merila za izbiro najugodnejših ponud-
nikov za 2., 3. in 4. točko javnega razpisa so:

– reference o dosednjem uspešnem
opravljanju tovrstnih storitev,

– rok izvedbe storitve,
– druge bonitete (npr. pri tč. 4 - pomiva-

nje posode).
6. Ponudniki dobijo vse potrebne infor-

macije za 1. točko javnega razpisa, zlasti o
elementih za kalkulativne vrednosti, pri
gospodu Vladimirju Vajdi na tel. 1311107-
int. 210; informacije za 2., 3. in 4. točko
javnega razpisa pa pri generalnem sekretarju,
dr. Francu Hudeju, tel.: 1311107.

7. Ponudba za razpis mora vsebovati ele-
mente po 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

Ponudbe morajo biti sestavljene ločeno
za vsako točko razpisa posebej.

8. Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe iz Republike Slovenije.

9. Pisne ponudbe z vso potrebno doku-
mentacijo in z oznako “Ne odpiraj, ponudba
za javni razpis za izbiro izvajalca: (navesti za
katero točko javnega razpisa)”, morajo po-
nudniki dostaviti v zaprtih ovojnicah na Mi-
nistrstvo za znanost in tehnologijo, Ljublja-
na, Slovenska 50.

10. Ovojnica s ponudbo mora na ta na-
slov prispeti ne glede na vrsto prenosa te
pošiljke do vključno 31. januarja 1996 do
12. ure.

11. Ponudbe bo po preteku tega roka
odprla komisija za odpiranje in ocenjevanje
ponudb. Nepopolnih, nepravočasnih in ne-
pravilno opremljenih ponudb, komisija ne
bo obravnavala in bodo vrnjene ponudni-
kom.

12. Odpiranje ponudb bo v prostorih Mi-
nistrstva za znanost na Slovenski 50 (sejna
soba v 2. nadstropju), 2. februarja 1996 ob
12. uri. Ta objava velja kot vabilo.

13. Pri odpiranju ponudb smejo biti nav-
zoči zakoniti predstavniki ponudnikov ozi-
roma drugi predstavniki, ki se izkažejo s
pisnim pooblastilom.

14. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
15. dneh od dneva odpiranja ponudb.

Ministerstvo za znanost
in tehnologijo

Ob-98
Na podlagi sklepa občinskega sveta, z dne

6. 12. 1995, določil zakona o zavodih (Ur. l.
RS, št. 12/91), zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
21/91) ter odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93), objavlja Občina Brežice

javni razpis
za dodelitev koncesije za izvajanje javno

veljavnega vzgojnoizobraževalnega
programa za področje predšolske vzgoje

za okoliš Arnovo selo - Artiče
1. Predmet koncesije je dnevni program,

ki traja od 6 do 9 ur in bi se izvajal po
potrebi dopoldne, popoldne, celodnevno ali
izmenično.

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik - koncesionar:

– izpolnjevanje pogojev za opravljanje
javne službe na področju predšolske vzgoje
(kader, prostor, oprema), v skladu s predpisi,

– višja ali visoka izobrazba, poklic vzgo-
jitelj, vzgojiteljica predšolskih otrok,

– najmanj 3 leta delovnih izkušenj v
predšolski vzgoji.

3. Ponudnik - koncedent je Občina Bre-
žice, ki bo ponudniku koncesionarju, ki po-
nudi najboljše pogoje, podelila koncesijo za
nedoločen čas od sklenitve veljavne konce-
sijske pogodbe.

4. Z izvajanjem dejavnosti, ki je predmet
tega razpisa mora koncesionar pričeti z dnem
1. 9. 1996.

5. Predpisi v zvezi s koncesijo, ki je pred-
met tega razpisa, kakor tudi vse ostale infor-
macije, so ponudnikom na voljo na sedežu
Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, pri
ga. Boženi Devčič. Rok za vse informacije je
10 dni od objave razpisa v Uradnem listu
RS.

6. Rok za zbiranje priporočenih in zape-
čatenih pisnih ponudb z oznako “ Ne odpi-
raj! - Razpis za koncesijo za zasebni vrtec na
območju Arnovih sel “ je 15 dni od objave v
Uradnem listu RS.

7. Javno odpiranje ponudb bo opravila
posebna komisija, ki jo imenuje župan, 5. 3.
1996 ob 11. uri v sejni sobi Občine Brežice.

8. O izbiri najboljšega ponudnika bodo
kandidati obveščeni v nadaljnjem roku 8
dni od poteka prijave.

Z najboljšim ponudnikom se sklene kon-
cesijska pogodba v roku 30 dni od izbire
oziroma obvestila o izbiri. Če izbrani po-
nudnik v tem roku brez opravičenega razlo-
ga ne sklene pogodbe, se smatra, da je od-
stopil. V tem primeru lahko komisija določi
drugega najboljšega ponudnika, kot konce-
sionarja in z njim sklene koncesijsko pogod-
bo, skladno s pogoji in njegovo ponudbo.

Občina Brežice

Ob-100
Telekom Slovenije, p.o. - Poslovna eno-

ta Celje, Lava 1, Celje, objavlja na podlagi
53. člena zakona o graditvi objektov in 10.
člena odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93)

javni razpis
za izgradnjo medkrajevne povezave z

optičnim kablom na relaciji Šmartno ob
Paki - Mozirje - Nazarje

1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Poslovna enota Celje, Lava 1, Celje.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del za
izgradnjo medkrajevne povezave z optič-
nim kablom na relaciji Šmartno ob Paki -
Mozirje - Nazarje.

3. Razpisno dokumentacijo je možno do-
biti v roku 7 dni po objavi na sedežu investi-
torja, in sicer med 7. in 8. uro v tajništvu
Službe za investicije (Hermina Palčnik), te-
lefon 063/421-301.

4. Orientacijska vrednost: 44,000.000 SIT.
5. Predviden rok pričetka del je 1. 4.

1996, predviden rok zaključka del pa je
30. 6. 1996.

6. Merila za najugodnejšega ponudnika
so razvidna iz razpisne dokumentacije inve-
stitorja.

7. Način oddaje ponudbe: v 31. dneh po
objavi v Uradnem listu RS, do 12. ure na
naslov: Telekom Slovenije, p.o., Poslovna
enota Celje, Lava 1, Celje.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 12. člen odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in 16. člen internega
navodila o pogojih in postopkih za oddaja-
nje del izvajalcem.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni kuverti z oznako “Ne odpiraj - ponudba
za izgradnjo medkrajevne povezave z optič-
nim kablom na relaciji Šmartno ob Paki -
Mozirje - Nazarje”.

8. Odpiranje ponudb bo komisijsko v
prostorih Telekom Slovenije, Poslovna eno-
ta Celje, Lava 1, Celje, dne 22. 2. 1996 ob 8.
uri v sejni sobi (soba št. 221). Prisotni pred-
stavniki ponudnikov morajo imeti pismena
pooblastila za zastopanje. Kopijo zapisnika
o odpiranju ponudb bodo dobili vsi ponud-
niki v 7. dneh po odpiranju ponudb.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika najkasneje v roku
14. dni po odpiranju ponudb.

Telekom Slovenije
Poslovna enota Celje

Št. 02101-2/95-1 Ob-84
Občina Kamnik objavlja na podlagi 26.

člena zakona o financiranju občin (Ur. l. RS,
št. 80/94), 28. člena stanovanjskega zakona
(Ur. l. RS, št. 18/91 in 21/94) in na podlagi
36. člena statuta občine Kamnik (Ur. l. RS,
št. 39/95)

javni razpis
zbiranje ponudb za opravljanje del

upravljalca iz 28. člena stanovanjskega
zakona (Ur. l. RS, št. 18/91 in 21/94) za

stanovanjske objekte in poslovne
prostore, ki so v lasti Občine Kamnik
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje

pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registri-

rana za opravljanje te dejavnosti;
– da je strokovno usposobljen za oprav-

ljanje te dejavnosti;
– da je sposoben zagotoviti začetek

opravljanja dejavnosti do 1. 3. 1996.
Naloge, ki jih bo opravljal upravnik:
– stanovanjske storitve v zvezi z vzdrže-

vanjem stanovanjske hiše in funkcionalnega
zemljišča;

a) upravno administrativne naloge;
b) tehnično strokovna opravila;
c) finančno materialno poslovanje;
d) pravno-premoženjska opravila;
– stanovanjske storitve v zvezi z obrato-

vanjem stanovanjske hiše;
a) finančno materialno poslovanje sta-

novanjske hiše;
b) urejanje pravno-premoženjskih raz-

merij;
– uresničevanje odločitev lastnika;
– skrb, da se bo izvajala pogodba o

upravljanju;
– pripravljanje predlogov vzdrževanja

skupnih prostorov, delov objektov in na-
prav stanovanjske hiše in poslovnih prosto-
rov in funkcionalnega zemljišča;

– uresničevanje odločitev lastnika glede
vzdrževanja skupnih prostorov, delov ob-
jektov in naprav stanovanjskih hiš in po-
slovnih prostorov in funkcionalnega zem-
ljišča;

– izvajanje potrebnih popravil (in red-
nih servisov) na skupnih prostorih, delih,
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objektih in napravah in drugih skupnih de-
lih, tako da bodo ves čas uporabe zagotav-
ljala najboljšo izrabo vsem stanovalcem;

– ukrepanje v skladu z zakonom v pri-
meru izrednih dogodkov, ki jih ni mogoče
predvideti;

– vodenje knjigovodskega in finančne-
ga poslovanja stanovanjske hiše;

– poročanje lastniku o svojem poslova-
nju in na koncu leta izdelava zaključnega
računa;

– razdeljevanje in obračunavanje stroš-
kov in izterjava prispevkov skladno s po-
godbo o upravljanju in določbami stano-
vanjskega zakona;

– obračunavanje in poravnavanje obvez-
nosti za vzdrževanje stanovanjske hiše in
funkcionalnega zemljišča.

Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki
bo nudil ugodnejše pogoje za lastnika.

Pogodba z izbranim ponudnikom bo
sklenjena za 140 stanovanj in 27 poslovnih
prostorov.

Pogodba se sklepa za dobo treh let z
možnostjo podaljšanja. Župan bo odločal o
izbranem upravljalcu v 10 dneh po izteku
razpisa.

Ponudniki morajo ponudbo poslati naj-
kasneje v 20 dneh po objavi v zaprti kuverti
z oznako “Razpis za upravljalca” na naslov:
Občina Kamnik, Oddelek za okolje in pro-
stor, Glavni trg 24, Kamnik.

Odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po izteku razpisa ob 10. uri v prostorih
Občine Kamnik, sejna soba št. 9/pritličje,
Glavni trg 24, Kamnik. Predstavniki ponud-
nikov, ki bodo prisotni, morajo imeti poob-
lastila za zastopanje. Ponudniki bodo ob-
veščeni o izidu v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

Ponudbi za razpis je potrebno predložiti:
– sklep o vpisu v sodni register ali dovo-

ljenje upravnega organa za opravljanje de-
javnosti, ki je razpisana;

– podatke o ustrezni tehnološki oprem-
ljenosti in kvalifikacijski strukturi zaposle-
nih;

– ceno storitev na stanovanjsko enoto in
poslovni prostor;

– programsko zasnovo vzdrževanja in
upravljanja stanovanjskih objektov in po-
slovnih prostorov.

Vse podrobnejše informacije ponudniki
dobijo na Občini Kamnik, Oddelek za oko-
lje in prostor, svetovalka za stanovanjske
zadeve, Ivanka Ogrinec, dipl. pravnik.

Občina Kamnik

St. 343-6/95-96 Ob-102
Občina Piran objavlja na podlagi 5. in

35. člena odloka o koncesiji za opravljanje
dejavnosti javnega mestnega in primestne-
ga prometa v Občini Piran (Ur. l. RS, št.
66/95)

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje

dejavnosti javnega mestnega in
primestnega prometa v Občini Piran
1. Predmet koncesije obsega
1.1. izvajanje javnega prevoza mestnega

in primestnega značaja (znotraj območij na-
selij občine, ki predstavljajo gospodarsko
celoto), ki se izvaja po določenih avtobu-
snih linijah,

1.2. opravljanje avtobusnih prevozov
učencev za potrebe osnovnih šol v Občini
Piran za določene relacije:

1.3. zagotavljanje uporabe prevoznih sto-
ritev vsem uporabnikom pod enakimi splo-
šnimi pogoji,

1.4. prevzem obveznosti za ureditev in
vzdrževanje avtobusnih postaj in postaja-
lišč, vključno s postavitvijo postajališčnih
nadstreškov in tabel,

1.5. prevzem obveznosti za ureditev pro-
metne signalizacije na avtobusnih postajah
in postajališčih,

1.6. čiščenje avtobusnih postaj in posta-
jališč, sprejetih v koncesijo.

2. Koncesijska pogodba se sklene za do-
ločen čas.

3. Na javni razpis se lahko prijavijo prav-
ne in fizične osebe, ki so v Republiki Slove-
niji registrirane za opravljanje dejavnosti jav-
nega potniškega prevoza, izpolnjevati pa
morajo tudi druge pogoje iz 4. člena odloka.

4. Ponudnik se lahko poteguje samo za
pridobitev koncesije za celotni razpisani ob-
seg prevozov in za celotno območje Občine
Piran.

5. Z izvajanjem dejavnosti, ki je predmet
tega razpisa, mora koncesionar pričeti v ro-
ku 2 mesecev od podpisa pogodbe.

6. Razpisna dokumentacija obsega odlok
o koncesiji za opravljanje dejavnosti javne-
ga mestnega in primestnega prometa v obči-
ni Piran (Ur. l. RS, št. 66/95), besedilo jav-
nega razpisa, relacije za avtobusne prevoze
učencev osnovnih šol v Občini Piran za
šolsko leto 1996/97, seznam obstoječih av-
tobusnih postajališč in seznam izhodiščnih
voznih redov.

Razpisna dokumentacija in dodatne in-
formacije so ponudnikom na voljo na sede-
žu občine v Piranu, Tartinijev trg 2, pri
Bertok Ljubotu, načelniku Urada za premo-
ženje in gospodarske javne službe, tel. št.
066/746201.

Rok za vpogled dokumentacije je 15 dni
od objave razpisa v Uradnem listu RS.

7. K prijavi oziroma ponudbi je treba
priložiti naslednja pisna dokazila o izpolnje-
vanju predpisanih pogojev:

7.1. Pravne osebe overjeno kopijo skle-
pa o vpisu v sodni register in podjetniki
posamezniki kopijo vpisa v vpisnik samo-
stojnih podjetnikov posameznikov. Veljav-
ni dokumenti o registraciji ali vpisu dejav-
nosti ne smejo biti starejši od 30 dni;

7.2. Licenci za opravljanje javnega mest-
nega in primestnega prevoza potnikov po
zakonu o prevozih v cestnem prometu (Ur.
l. RS, št. 72/94);

7.3. Izjavo, da razpolaga z zadostnimi
strokovnimi kadri za racionalno izvajanje
koncesionirane dejavnosti;

7.4. Seznam zaposlenih delavcev z na-
vedbo strokovne izobrazbe in dosedanjih
izkušenj;

7.5. Za voznike avtobusov, ki jih ima
zaposlene, overjeno kopijo spričevala o kon-
čani šolski izobrazbi z navedbo ocene iz
slovenskega jezika oziroma overjeno kopijo
potrdila o aktivnem obvladanju slovenske-
ga jezika, izdano s strani institucije, ki ima
verificiran program;

7.6. Za lastna vozila overjene kopije pro-
metnih dovoljenj in kopije licenc;

7.7. Original izpiska iz zemljiške knjige,
če ima ponudnik lastna parkirišča in prosto-
re za vzdrževanje vozil;

7.8. Kopijo pogodbe o najemu tujih par-
kirišč in prostorov za vzdrževanje vozil, če
ponudnik nima lastnih parkirišč in prosto-
rov za vzdrževanje vozil;

7.9. Program delovanja dejavnosti, ki
mora vsebovati organizacijske, tehnične in
ekonomske ukrepe za izvajanje dejavnosti.
Bistvene sestavine programa so:

7.9.1. Predviden obseg linij, ki ne sme
biti manjši od priloženega izhodiščnega ob-
sega linij in ki naj vsebuje še dodatne linije
čez Beli Križ, do industrijske cone, do vrst-
nih hiš v Luciji in morebitne druge linije,

7.9.2. Seznam predvidenih, novih avto-
busnih postaj in postajališč,

7.9.3. Predvidena investicijska vlaganja
za kakovostno izvajanje dejavnosti (v posta-
jališča, v vozila in drugo), predvidene nači-
ne zagotavljanja virov za njihovo financira-
nje, skupaj z natančnim terminskim planom
izvajanja,

7.9.4. Projekcijo rezultatov poslovanja
za dobo 5 let,

7.9.5. Predlog izhodiščnih tarif za pre-
voze v mestnem in primestnem potniškem
prometu,

7.9.6. Predlog izhodiščne višine cene pre-
vozov učencev osnovnih šol, z upošteva-
njem morebitnega popusta,

7.9.7. Predlog višine letnega nadomesti-
la za pridobitev koncesije,

7.9.8. Morebitne druge sestavine in
ugodnosti.

7.10. Reference in priporočila o doseda-
njih izkušnjah.

7.11. Bonitetno poročilo:
– za pravne osebe BON 1 in BON 2 ali

BON 3,
– za samostojne podjetnike posamezni-

ke zadnjo veljavno odločbo o odmeri davka
iz dejavnosti.

8. Izjavi ponudnika za primer, da bi pri-
dobil koncesijo:

8.1. Da bo s koncesijsko pogodbo prev-
zel obvezo, da bo vsaj enkrat letno skupaj s
koncedentom pregledal okoliščine izvajanja
koncesije ter ustrezna določila pogodbe v
zvezi z medsebojnimi materialnimi pravica-
mi in obveznostmi in glede na morebitne
ugotovitve in potrebo z aneksom k pogodbi
sporazumno s koncedentom prilagajal njena
določila;

8.2. O sprejemanju razpisnih pogojev ter
o njegovi obveščenosti in sprejemanju po-
gojev iz odloka, lahko tudi z opredelitvijo
drugih morebitnih elementov za sklenitev
koncesijske pogodbe po volji ponudnika,
pri čemer naj ponudnik označi, ali so njegov
izključujoči pogoj ali za koncedenta pred-
stavljajo samo neobvezno opcijo.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

9.1. Raven strokovne usposobljenosti po-
nudnika in pri njem zaposlenih delavcev,

9.2. Finančna sposobnost ponudnika za
izvajanje gospodarske javne službe,

9.3. Število in kakovost lastnih vozil,
9.4. Obseg ponujenih dodatnih linij,
9.5. Višina predlaganih, izhodiščnih ta-

rif za mestni in primestni potniški promet in
višina cene šolskih prevozov,
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9.6. Reference ponudnika s področja iz-
vajanja potniškega prometa,

9.7. Višina letnega nadomestila za prido-
bitev koncesije,

9.8. Morebitne druge ugodnosti za upo-
rabnike storitev.

10. Rok za zbiranje priporočenih in za-
pečatenih pisnih ponudb z oznako “Ne
odpiraj - razpis za koncesijo potniškega pro-
meta” je 45 dni od objave razpisa v Urad-
nem listu RS.

11. Pri izbiri koncesionarja se bodo upo-
števale le tiste ponudbe, ki bodo vsebovale
vse pogoje tega razpisa. V primeru, da do
dneva objave razpisa postopek za pridobi-
tev licenc po zakonu o prevozih v cestnem
prometu (Ur. l. RS, št. 72/94) še ne bo znan
in le-teh ne bo možno pridobiti, lahko po-
nudniki namesto zahtevanih licenc iz točke
7.2. in kopij licenc za vsa vozila iz točke
7.6., priložijo izjavo, da bo izbrani prevoz-
nik v roku dveh let po datumu uveljavitve
zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur.
l. RS, št. 72/94) pridobil licenci za obe vrsti
prevozov in kopije licenc za vsa vozila.

12. Javno odpiranje ponudb bo opravila
posebna komisija, ki jo imenuje župan. O
kraju, datumu in uri odpiranja ponudb bodo
vsi interesenti, ki bodo prevzeli razpisno
dokumentacijo, pisno obveščeni. Pri odpi-
ranju ponudb morajo imeti prisotni pred-
stavniki ponudnikov pismena pooblastila za
zastopanje. O izbiri najboljšega ponudnika
bo z izdajo upravne odločbe odločila občin-
ska uprava najkasneje v 15 dneh po odpira-
nju ponudb, v skladu z 2. odstavkom 67.
člena zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št.
14/95) in 55. člena statuta Občine Piran
(Uradne objave, št. 8/95). Z izbranim po-
nudnikom bo sklenjena koncesijska pogod-
ba v 15 dneh po pravnomočnosti odločbe o
izbiri.

Občina Piran

Ob-117
Republika Slovenija, Center Vlade za in-

formatiko v imenu državnih organov (v
nadaljevanju naročnik), razpisuje na podla-
gi 38. člena zakona o izvrševanju proračuna
in o proračunu Republike Slovenije za leto
1994 (Ur. l. RS, št. 26/94), na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) ter na podlagi odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94)

javni razpis
za izbiro dobaviteljev naprav

informacijske tehnologije za potrebe
državnih organov s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
(Oznaka “CVI-DP-96”)

I. Predmet razpisa je izbira dobaviteljev
za nakup informacijske tehnologije za po-
trebe državnih organov s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti za obdobje veljav-
nosti tega javnega razpisa:

A. Namizni osebni računalniki istega pro-
izvajalca različnih zmogljivosti, zasnovani
na PC tehnologiji, vključno s ponudbo do-
datne opreme za vgradnjo, dopolnitev ozi-
roma nadgradnjo le-teh.

B. Prenosni osebni računalniki istega pro-
izvajalca različnih zmogljivosti, zasnovani
na PC tehnologiji, vključno s ponudbo do-
datne opreme za vgradnjo, dopolnitev ozi-
roma nadgradnjo le-teh.

C. Naprave za izpis (tiskalniki in podob-
no), vključno s ponudbo dodatne opreme za
vgradnjo, dopolnitev oziroma nadgradnjo,
namenjeni za priključitev na osebne raču-
nalnike iz točk A in B tega javnega razpisa
in/ali za direktno priključitev v lokalne ra-
čunalniške mreže.

Podrobna opredelitev zahtevanih tehnič-
nih in ostalih lastnosti naprav informacijske
tehnologije, razpisanih v točki I., je navede-
na v razpisni dokumentaciji.

II. Zahtevani dobavni roki, količine in
točna konfiguracija naprav informacijske
tehnologije, vključno z operacijskim siste-
mom, ter drugi pogoji (postopki zagotavlja-
nja kvalitete, postopki prevzema ipd.) bodo
določeni na pozivih za zbiranje ponudb med
izbranimi usposobljenimi dobavitelji. Ti do-
datni pogoji ne morejo biti manj zahtevni
kot pogoji, ki so zahtevani v tem javnem
razpisu in pripadajoči razpisni dokumenta-
ciji.

III. Ponudnik mora poleg enega origi-
nalnega in zapečatenega kompleta ponudbe
oddati še štiri oštevilčene kopije ponudbe, ki
so istovetne z originalom, toda brez propa-
gandnega in tehničnega gradiva.

Za ponudbe, ki ne bodo urejene v skladu
z zahtevami iz razpisne dokumentacije, si
naročnik pridržuje pravico, da take ponud-
be izloči iz nadaljnje obravnave.

Vso dokumentacijo, ki jo bodo ponudni-
ki oddali na ta javni razpis, bo naročnik
obravnaval kot poslovno tajnost.

Naročnik bo vsem ponudnikom, ki jim
bo priznal sposobnost, omogočil oddajo po-
nudb v postopkih zbiranja ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico preverjati
sposobnost dobavitelja v vsaki fazi naročil,
tako tudi v primeru statusne spremembe pri
ponudniku. Pravni naslednik je dolžan za-
prositi za prenos priznanja sposobnosti in
pri tem naročniku predložiti zahtevana do-
kazila, naročnik pa mu lahko prizna sposob-
nost le, če izpolnjuje enake pogoje kot nje-
gov pravni prednik.

IV. Pri izbiri usposobljenih dobaviteljev
na podlagi tega razpisa, bo upoštevano:

A. Izločilni elementi:
1. neskladnost ponudbe z določili

odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94);

2. neizpolnjevanje zahtev, navedenih v
točkah III. in IX. razpisne dokumentacije, ki
je sestavni del tega javnega razpisa.

B. Ocenjevalni elementi:
1. rezultati ocenjevanja naslednjih ele-

mentov iz posameznih ponudb:
a) finančna in poslovna boniteta;
b) sposobnost servisiranja na področju

RS (razporeditev servisov in stanje zalog
rezervnih delov);

c) ustreznost izobraževanja delavcev po-
nudnika in njegovih podizvajalcev na po-
dročju ponudbe;

d) dosedanje sodelovanje med državni-
mi organi in ponudnikom, če je tako sodelo-
vanje obstajalo;

e) ustreznost deležev na pomembnejših
svetovnih trgih oziroma doseganje zahteva-
nih količin na trgu RS;

2. pri izbiri usposobljenih dobaviteljev
bodo bolje ocenjeni taki ponudniki in/ali
njihovi principali, ki izvajajo standardizira-
ne postopke za zagotavljanje kvalitete, kar
dokazujejo s certifikati ISO 9000 in podob-
nimi;

3. rezultati eventualnega preizkusa po-
nujenih vzorčnih naprav v okolju in na na-
čin, ki ga določi naročnik;

4. dobavni, garancijski in drugi komer-
cialni pogoji (cena vzorčne naprave, veli-
kost popustov na redne cene, dolžina garan-
cijskega roka, ipd.).

V. Razpisno dokumentacijo, ki določa
elemente in zahteve razpisa, lahko zainteri-
sirani ponudniki prevzamejo ob predložitvi
potrdila o vplačilu 30.000 SIT na žiro račun
Centra vlade za informatiko št. 50100-637-
56351 s pripisom “Stroški razpisa CVI-DP-
96”, vsak delovni dan po objavi razpisa do
vključno 2. februarja 1995, med 9. in 11.
uro v vložišču Centra vlade za informatiko,
Ljubljana, Jadranska 21, I. nadstropje, soba
111.

Odgovore na vprašanja in dodatna poja-
snila v zvezi s tem javnim razpisom bodo
ponudniki, ki so prevzeli razpisno doku-
mentacijo, prejeli izključno na informativ-
nih dnevih, kateri bodo organizirani dne 6.
2. 1996 in 13. 2. 1996 ob 14.30 v prostorih
CVI.

Ponudniki morajo vprašanja in/ali zahte-
ve po pojasnilu dostaviti v pisni obliki naj-
kasneje do 10. ure informativnega dneva v
vložišče CVI ali pa po telefaksu na št. (061)
12 58 256, z oznako “Vprašanja za javni
razpis CVI-DP-96”. Vprašanja, ki bodo do-
stavljena pozneje, bodo praviloma obravna-
vana na naslednjem informativnem dnevu.

Udeleženci informativnega dneva mora-
jo predložiti pisno pooblastilo podjetja, ki je
prevzelo razpisno dokumentacijo.

Vsem ponudnikom, ki bodo prevzeli
razpisno dokumentacijo, bodo poslane pi-
sne zabeležke o poteku in vsebini informa-
tivnih dni.

VI. Za pravočasno vložene bodo upošte-
vane tiste ponudbe, ki bodo prispele najka-
sneje v ponedeljek 19. februarja 1996 do
14. ure v vložišče Centra Vlade za informa-
tiko, Ljubljana, Jadranska 21, I. nadstropje,
soba 111.

Vse ponudbe morajo biti oddane v zape-
čateni ovojnici z navedbo točnega naziva in
naslova ponudnika ter z oznakama “Ne
odpiraj - ponudba” in “Javni razpis CVI-
DP-1996”.

Če je posamezna ponudba oddana v več
ovojnicah, morajo biti le-te ustrezno oštevil-
čene in označene.

VII. Javno odpiranje ponudb, na katere-
ga so vabljeni vsi ponudniki, bo v ponede-
ljek 19. februarja 1996 ob 14.15 v prostorih
Centra Vlade za informatiko, Jadranska 21,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bo-
do prisostvovali odpiranju ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

VIII. O izbiri usposobljenih dobaviteljev
za dobavo naprav informacijske tehnologije
republiškim organom na podlagi tega jav-
nega razpisa za obdobje do zaključka na-
slednjega razpisa za ista področja, bodo po-
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nudniki pisno obveščeni v roku 45 dni od
dneva odpiranja ponudb, tj. do 5. aprila
1996.

Center Vlade za informatiko

Št. 8/96 Ob-103
Na podlagi 34. člena odredbe o postopku

za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Ur. l. SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in RS, št.
26/90, 18/93 in 47/93) ter 2. člena dogovora
o podrobni ureditvi vprašanj v zvezi z oprav-
ljanjem nalog s področja prostorskega in ur-
banističnega načrtovanja na območju Občin:
Dobrova - Polhov Gradec - Horjul, Brezovi-
ca, Škofljica, Medvode, Ig, Velike Lašče,
Dol pri Ljubljani in Vodice, objavlja Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1

javni razpis
za predhodno ugotavljanje sposobnosti

izvajalcev za opravljanje tehnično
strokovnih nalog s področja

urbanističnega načrtovanja in drugih
posegov v prostor

1. Predmet razpisa je pridobitev uspo-
sobljenih izvajalcev del s področja izdelave
lokacijske dokumentacije (v nadaljevanju:
LD), za naslednje vrste posegov v prostor:

a) gradnjo individualnih stanovanjskih
objektov s spremljajočimi oziroma pomož-
nimi objekti,

b) gradnjo večjih stanovanjskih objek-
tov,

c) gradnjo objektov za opravljanje stori-
tvenih dejavnosti (obratovalnice, gostinski
in drugi lokali, trgovine),

d) gradnjo večjih poslovnih, trgovinskih,
turističnih objektov

e) rekonstrukcijo, adaptacijo, spremem-
bo namembnosti  obstoječih objektov,

f) gradnjo proizvodnih in obrtnih ob-
jektov,

g) gradnjo infrastrukturnih objektov in
naprav,

h) gradnjo objektov vzgoje, izobraževa-
nja, kulture, zdravstva...,

i) ostalih posegov v prostor (kamnolo-
mi, peskokopi, kmetijske ureditve, regulaci-
je, športne naprave, ipd.).

2. Naloge se bodo izvajale na območju
Mestne občine Ljubljana ter Občine Brezo-
vica, Doborova - Horjul - Polhov Gradec,
Ig, Škofljica, Velike Lašče, Medvode in Vo-
dice za obdobje od marca 1996 dalje.

3. Ponudba mora vsebovati:
a) podatki o ponudbi (pošiljatelj, naslov-

nik, predmet...) s kazalom vsebine in podpi-
som odgovorne osebe;

b) podatki o ponudniku:
– podjetje oziroma ime ponudnika,
– naslov, telefon, telefaks,
– status ponudnika (dd., d.o.o., ipd.),
– kopija registracije podjetja,
– navedba direktorja in ostalih oseb s

pooblastili oziroma odgovornih vodij z
osebnimi podatki o strokovni izobrazbi;

c) vsebina ponudbe:
– točen naziv ponujenega dela iz 1. toč-

ke (ponudnik lahko kandidira za eno ali več
nalog),

– opis postopka in metod dela ponudni-
ka (lahko shema) z navedbo posameznih
nalog, ki jih bodo za ponudnika opravljali
drugi izvajalci izven projektne skupine, npr.:
izdelava posameznih idejnih rešitev, geo-
detskih posnetkov, raznih ekspertiz, itd.),

– projektna skupina, ki bo naloge izde-
lovala z navedbo sestave skupine, vodje sku-
pine in ostalih odgovornih nosilcev za posa-
mezna področja z navedbo strokovne izo-
brazbe in delovnih izkušenj,

– navedba referenc oziroma podobnih
nalog, ki jih je ponudnik (projektna skupina
ali posamezni člani skupine) že izdelal,

– navedba zmogljivosti ponudnika (npr.:
100 LD/leto za gradnjo individ. stanovanj-
skih hiš),

– način oblikovanja cene izdelave LD za
posamezne značilne vrste posegov iz 1. toč-
ke:

   – za individualne stanovanjske hiše,
   – za objekte za opravljanje gospodar-

skih in družbenih dejavnosti: do 300 m2

bruto površine, nad 300 m2 bruto površine,
   – za večje poslovne, trgovske, turistič-

ne objekte (nad 1.000 m2 bruto površin)
– povprečna ocena potrebnega časa za

izdelavo LD,
– način plačila storitev in zavarovanje

poslov,
– drugi podatki, ki po lastni presoji po-

nudnika koristijo naročniku.
4. Merila za ugotavljanje usposobljeno-

sti in primernosti:
– reference podjetja, projektne skupine

oziroma posameznih članov skupine na po-
dobnih nalogah,

– ustreznost kadrovske zasedbe in stro-
kovna usposobljenost kadrov,

– kompletnost usluge,
– cena storitev in način plačila.
5. Pravico udeležbe na javnem razpisu

imajo podjetja, ki so registrirana za oprav-
ljanje tehnično strokovnih nalog s področja
urbanističnega načrtovanja.

6. Dodatne informacije lahko zainteresi-
rani dobijo na Oddelku za urbanizem in
okolje Mestne uprave, Mestne občine Ljub-
ljana, Poljanska 28, pri Alenki Kumer, tel.
1336-288, vsak dan od 9. do 12. ure.

7. Rok in način oddaje pondube:
– rok oddaje ponudbe je 20. februar

1996 do 12. ure, osebno v sobi 255/II.
nadstropje, Mestna občina Ljubljana, Ada-
mič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.

8. Komisija za odpiranje ponudb bo upo-
števala vse ponudbe, ki bodo prinešene oseb-
no do 20. februarja 1996 do 12. ure, na
Mestno občino Ljubljana, Mestna uprava,
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, soba 255, II.
nadstropje.

9. Vse ponudbe morajo biti oddane v
zapečateni ovojnici z navedbo ročnega na-
slova naročnika ter oznakami “Ne odpiraj –
ponudba – ugotavljanje usposobljenosti” in
oznako iz 1. točke tega razpisa.

10. Javno odpiranje ponudb bo 21. fe-
bruarja 1996 ob 13. uri v prostorih Mestne
uprave Mestne občine Ljubljana, Adamič-
Lundrovo nabrežje 2, soba 143/I.

11. Sklep o izbiri usposobljenih izvajal-
cev bo Mestna občina Ljubljana odposlala
vsem ponudnikom najkasneje v 30 dneh od
dneva odpiranja ponudb.

Mestna občina Ljubljana

Št. 2/96 Ob-104
Hidrotehnik Vodno gospodarsko pod-

jetje Ljubljana, p.o., Ljubljana, Slovenčeva
97, objavlja

razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

naslednjo opremo
– KPL. postrojenje betonarne z nasled-

njimi okvirnimi tehničnimi podatki:
Q = 20 - 40 mł/h
Ponudbo za razpis predložite do vključ-

no 29. 1. 1996 do 8. ure na naslov: Hidro-
tehnik Vodno gospodarsko podjetje Ljub-
ljana, p.o., Ljubljana, Slovenčeva 97, z oz-
nako “Ne odpiraj – Ponudba za opremo”.

Ponudbe morajo biti izdelane po zahte-
vah, ki jih ponudniki dobijo na Hidrotehni-
ku Vodno gospodarskemu podjetju pri Adal-
bertu Krautbergerju, ki bo nudil tudi vse
dodatne informacije (telefon 061/341-512).

Ponudniki bodo o rezultatih tega razpisa
obveščeni v roku 15 dni od dneva prispetja
ponudb.

Hidrotehnik
Vodno gospodarsko podjetje

Ljubljana

Št. 30-07/96 Ob-118
Na podlagi 8. člena uredbe o merilih,

pogojih in postopku za dodelitev sredstev za
ustvarjanje gospodarske osnove za avtohto-
ni narodni skupnosti (Ur. l. RS, št. 69/95)
objavlja Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj

javni razpis
za dodelitev sredstev za ustvarjanje

gospodarske osnove za avtohtoni
narodni skupnosti

1. Predmet razpisa so posojila za naložbe
v razvoj kmetij, dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah, zadružnih organizacij, malega gos-
podarstva ter naložbo v druge proizvodne
in storitvene objekte in opremo v gospo-
darstvu.

2. Pravico kandidiranja imajo fizične
osebe, pripadniki avtohtone narodne skup-
nosti in pravne osebe v večinski lasti pri-
padnikov avtohtone narodne skupnosti ozi-
roma je njihov ustanovitelj narodna skup-
nost, za naložbe na območjih, kjer živijo
pripadniki avtohtonih narodnostnih skup-
nosti.

3. Sredstva za ustvarjanje gospodarske
osnove za avtohtoni narodni skupnosti se
namenijo za isti projekt le enkrat.

4. Investitorji, ki so jim bila sredstva v
letih 1991, 1992, 1993 in 1994 odobrena v
okviru natečajev za spodbujanje razvoja de-
mografsko ogroženih območij, ne morejo
sodelovati na javnem razpisu za dodelitev
sredstev po tej uredbi z istimi projekti.

5. Projekt, s katerim prosilec kandidira
za sredstva iz tega razpisa, mora izpolnjevati
kriterije iz 10. člena zakona o uporabi sred-
stev pridobljenih iz naslova kupnine na pod-
lagi zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95).

6. Sredstva v obliki posojila pridobi pro-
silec, ki ima med viri financiranja najmanj
25% lastnih sredstev. Posojila za posamezne
vrste investicij se dodeljujejo največ do 40%
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predračunske vrednosti naložbe, po obrest-
ni meri TOM + 4%, z dobo vračanja 7 let in
1 letnim moratorijem.

7. Za pridobitev sredstev v obliki posoji-
la pod pogoji iz točke 6, mora prosilec pred-
ložiti naslednjo dokumentacijo:

– prijavo,
– izpolnjen obrazec A za projekte s po-

dročja razvoja kmetij in dopolnilnih dejav-
nosti, oziroma obrazec B za projekte s po-
dročja malega gospodarstva, drugih proi-
zvodnih in storitvenih dejavnosti in opreme
v gospodarstvu, iz odredbe o določitvi
obrazca A (vloga za dodelitev sredstev za
ustvarjanje gospodarske osnove na avtohto-
ni narodni skupnosti za leto 1995) in obraz-
ca B (vloga za dodelitev sredstev za ustvar-
janje gospodarske osnove na avtohtoni na-
rodni skupnosti za leto 1995) (Ur. l. RS, št.
69/95), s prilogami, kot so navedene v 10.
členu uredbe o merilih, pogojih in postopku
za dodelitev sredstev za ustvarjanje gospo-
darske osnove za avtohtoni narodni skup-
nosti (Ur. l. RS, št. 69/95),

– dokazilo o poravnanih davkih in pris-
pevkih.

Prednost pri pridobivanju sredstev ima
prosilec, ki ima pozitivno mnenje pristojne
območne enote kmetijsko pospeševalne
službe, oziroma pozitivno mnenje lokalne-
ga pospeševalnega centra za razvoj malega
gospodarstva oziroma svetovalca pospeše-
valne mreže za malo gospodarstvo z licen-
co Ministrstvo za gospodarske dejavnosti o
gospodarski upravičenosti investicije s po-
dročja malega gospodarstva in sklenjeno
pogodbo s poslovno banko o odobrenem
kreditu.

9. Rok za oddajo prijav je 20. marec
1996. Prijave, naslovljene na Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj, vložijo prosil-
ci na upravnih enotah, v Murski Soboti,
Lendavi, Kopru, Izoli in Piranu.

10. Prosilci, ki jim bodo sredstva odo-
brena s sklepom Ministrstva za ekonomske
odnose in razvoj, bodo sklenili kreditno po-
godbo o črpanju sredstev z Ministrstvom za
ekonomske odnose in razvoj oziroma s
pooblaščeno banko. Uporabniki kreditov so
ob podpisu pogodbe dolžni predložiti po-
godbo z zavarovalnico o zavarovanju kre-
dita oziroma zastavo premoženja.

Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj

Ob-70
Na osnovi 4. člena uredbe o finančnih

intervencijah za celostno urejanje podeželja
in obnovo vasi (Ur. l. RS, št. 77/95 in 1/96)
in 1. člena uredbe o finančnih intervencijah
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter pro-
izvodnjo hrane (Ur. l. RS, št. 77/95 in 1/96)
ter na osnovi uredbe o začasnem financira-
nju potreb iz proračuna Republike Slovenije
v mesecu januarju 1996 (Ur. l. RS, št. 77/95),
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za dodelitev

subvencije za obnovo vinogradov in
subvencije za podsajevanje vinogradov

I.  Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je subvencija, ki se bo

dodeljevala:

a) za obnovo vinogradov (to je za posta-
vitev vinograda na popolnoma novo povr-
šino, kjer ga do sedaj ni bilo ali na površino,
kjer je bil prejšnji vinograd (ki pa mora biti
starejši od 25 let) izkrčen, če bodo nanje
posajene trsne cepljenke v letu 1996 pa za-
nje še ni bil uveljavljen regres za trsne cep-
ljenke;

b) za podsajevanje vinogradov v letu
1996 (saditev dodatnih cepljenk v obstoječ
vinograd), če so ti mlajši od 13 let.

2. Pravico do kandidiranja na tem razpi-
su imajo vsi tržni pridelovalci hrane in sicer
fizične osebe, ki imajo prebivališče v Re-
publiki Sloveniji in pravne osebe (gospo-
darske družbe, zadruge in druge organizaci-
je), ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

3. Pravico do kandidiranja na tem razpisu
imajo vsi, ki so navedeni v prejšnjem odstav-
ku v lastnem imenu oziroma gospodarske
družbe, finančne organizacije in zadruge za
fizične osebe, če jih te za to pooblastijo.

4. Kolikor so bila za posamično obnovo
že odobrena sredstva oziroma podpisana po-
godba za agromelioracijo zemeljskih del v
bodočem vinogradu (po razpisu Ur. l. RS,
št. 44/95) oziroma je bil že odobren zahte-
vek za regresiranje obresti za najete investi-
cijske kredite (po razpisu Ur. l. RS, št. 42/
52) se pri dodelitvi te subvencije že pridob-
ljeni zneski oziroma zneski, ki jih bodo upra-
vičenci pridobili v ta namen iz proračuna
odštejejo od zneska, do katerega je vlagatelj
za posamezno obnovo upravičen, v skladu s
pogoji iz tega razpisa.

5. Vlagatelji zahtevka za dodelitev sred-
stev za agromelioracije, ki bodo v letu 1996
sadili trse v vinograd in ki so se prijavili na
razpis za sofinanciranje agromelioracij v vi-
nograde (Ur. l. RS, št. 44/95), vendar po-
godba za sofinanciranje agromelioracij še ni
podpisana in jim sredstva do dne 31. 12.
1995 niso bila odobrena, morajo vložiti po-
noven zahtevek v skladu s tem razpisom.

6. Zahtevke za udeležbo najavnem raz-
pisu je potrebno poslati najkasneje do 1. 3.
1996 na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Parmova 33, Ljub-
ljana z označbo: Za razpis vinogradi. Mini-
strstvo bo najkasneje do 1. 4. 1996 obvestilo
udeležence razpisa o rezultatih razpisa.

II.  Pogoji
1. Skupna sredstva namenjena subven-

cioniranju obnove vinogradov v letu 1996
znašajo do višine sredstev odobrenih z za-
konom o proračunu Republike Slovenije v
letu 1996 SIT. Sredstva se bodo dodeljevala
v mesecu marcu, aprilu, maju in juniju 1996.

A. Subvencija za obnovo vinogradov
1. Kriteriji za dodelitev višine subvencije

so v priloženi tabeli: Težavnost obnove in so
sestavni del razpisa. Višina subvencije se
izračuna tako, da se število točk, ki jih na
osnovi tabele: Težavnost obnove (priloga št.
1 – sestavni del tega razpisa) izračuna sveto-
valna služba, v praznem priloženem obraz-
cu – (priloga št. 2 – sestavni del tega razpisa)
pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke
je 4.000 SIT.

2. Prednost pri dodeljevanju sredstev, ki
obsega tudi časovno prioriteto pridobitve

sredstev, bodo po naslednjem vrstem redu
imele vloge za obnove:

– posameznikov in pravnih oseb, ki so
se pri dosedanjem uveljavljanju proračun-
skih oblik pomoči namenjenih kmetijstvu
izkazali z doslednim upoštevanjem pogod-
benih obveznosti;

– za t.i. kompleksne obnove (to je obno-
va po enotnem principu najmanj 5 ha ali
obnova cele lege ali skupinska obnova 3
posameznikov, ki med seboj niso v najož-
jem sorodstvu in katerih obnova obsega sku-
paj najmanj 1,5 ha);

– za obnove, kjer posameznik oziroma
pravna oseba obnavlja čim večjo površino;

– obnove pri katerih posamezniki prilo-
žijo dolgoročno pogodbo (pogodba je lah-
ko direktna ali preko zadruge) o prodaji vsaj
70% pridelka vsega grozdja z obnovljenih
površin že obstoječi kleti, registrirani za od-
kup grozdja. Pogodba mora veljati za ob-
dobje najmanj petih rodnih let, pogodba
mora obsegati določbo, da bo cena grozdja
predstavljala najmanj 50% cene donegova-
nega, nevstekleničenega vina pridelanega iz
tega grozdja;

– obnove, kjer obdelujejo posamezniki,
ki sami donegujejo in polnijo svoje vino in za
to že imajo opremo. V tem primeru mora
posameznik skupaj z na novo obnovljeno
površino obdelovati več kot 5 ha vinogra-
dov;

– obnove, kjer so posamezniki organizi-
rani v okviru pridelovalne skupnosti, ki do-
neguje oziroma polni vino s skupno premič-
no opremo; skupna površina vinogradov, iz
katerih se doneguje vino v okviru ene skup-
nosti mora biti najmanj 5 ha;

– obnove, kjer posamezniki, ki sami do-
negujejo in polnijo svoje vino z že obstoječo
opremo, obdelujejo najmanj 3,5 ha;

– obnove z avtohtonimi oziroma t.i. sta-
rimi sortami in sortami vina za tradicionalne
vinske zvrsti;

– obnove na nagibih od 16-50%.
3. Za obnovo na nagibih nad 70% lahko

kandidirajo le posamezniki, ki živijo v bliži-
ni teh vinogradov, ki jih želijo obnavljati in
ki nimajo na razpolago drugih površin pri-
mernih za obnovo. Za takšno obnovo mora
list s točkovanjem Težavnosti obnove.

4. Minimalna površina za katero lahko
posameznik uveljavlja subvencijo za obno-
vo je 0,1 ha, minimalna površina za katero
lahko pravna oseba uveljavlja subvencijo za
obnovo je 1 ha.

5. Posameznik je upravičen do subven-
cije, če skupaj z na novo obnovljeno površi-
no vinogardov obdeluje najmanj 0,5 ha,
razen v okolišu Haloze z obrobnim pogor-
jem, podokolišu Lendavske gorice in Do-
lenjskem vinorodnem okolišu, kjer pa mora
posameznik skupaj z na novo obnovljeno
površino obdelovati najmanj 0,3 ha.

6. Za vse obnove vinogradov morajo
usterzni organi izdati soglasje.

B. Subvencija za podsajevanje vinogradov
1. Do sredstev za posajevanje vinogar-

dov so upravičene fizične in pravne osebe,
ki podsajujejo vinograd mlajši od 13 let in,
ki obdelujejo najmanj 0,3 ha vinograda.
Višina sredstev do katerih je posameznik
oziroma pravna oseba upravičena se določi
tako, da se število podsajenih cepljenk pom-
noži s 40 SIT.
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III. Zahtevek mora vsebovati pravilno
izpoljnjene oziroma veljavne naslednje pri-
loge:

A. Za dodelitev subvencije za obnovo
A/a obvezne priloge:
1. ime in priimek, točen naslov in EMŠO

oziroma polni naslov pravne osebe in ROS;
2. izjava, da jamči za točnost podatkov;
3. kopija vpisa v register pridelovalcev

grozdja in vina in zadnja prijava pridelka, če
pa se nekdo šele želi začeti ukvarjati z vino-
gradništvom izjavo posameznika in izjavo
pristojnega svetovalca, da se posameznik
oziroma pravna oseba do sedaj ni ukvarjala
s pridelovanjem grozdja oziroma vina;

4. program obnove, ki obsega skico ob-
nove z vrisom v mapno kopijo in kratki opis
obnove (število trsov, sorta, podlaga, pred-
viden tip rezi, terasa, vertikala);

5. izpis iz zemljiške knjige, če posamez-
nik oziroma pravna oseba ni lastnik zem-
ljišča še kopija dolgoročne, najmanj 25 letna
najemna pogodba za zemljišče, ki se obnav-
lja;

6. list s točkovanjem Težavnosti obnove
z izračunom sredstev, do katerih je posa-
meznik oziroma pravna oseba upravičena,
ki ga pripravi svetovalna služba.

Sestavni del lista s točkovanjem je tudi
izjava, da poteka obnova s priporočenim
oziroma dovoljenim sortam za posamezen
okoliš in da je obnova na t.i. absolutnih
vinogradniških površinah;

7. dovoljenje pristojnih upravnih orga-
nov za obnovo;

8. izjavo posameznika, da za omenjeno
obnovo še ni prejel sredstev oziroma naved-
bo koliko sredstev je za to obnovo prejel;

9. izjavo, da ima posameznik oziroma
pravna oseba zagotovljena ostala potrebna
sredstva za obnovo in da bo posadil trsne
cepljenke spomladi 1996;

A/b neobvezne priloge, na osnovi kate-
rih lahko posameznik oziroma pravna oseba
uveljavlja prioriteto:

1. dolgoročna pogodba (za najmanj 5 let
rodnosti) s kletjo, registrirano za predelavo
grozdja za odkup grozdja, pogodba mora
vsebovati določbo, da bo cena grozdja naj-
manj 50% cene donegovanega vina pridela-
nega iz tega grozdja;

2. izjava svetovalne službe, da je ome-
njena obnova vključena v t.i. komplekso
obnovo;

3. izjava svetovalne službe o obstoju or-
ganizirane pridelovalne – strojne skupnosti,
ki skupaj s premično opremo doneguje in
polni svoje vino iz najmanj 3,5 oziroma 5
ha.

B. Za dodelitev subvencije za podsajanje
vinogradov

1. ime in priimek, naslov fizične oziroma
pravne osebe;

2. kopija vpisa v register pridelovalcev
grozdja in vina in kopija zadnje prijave pri-
delka;

3. izjava svetovalne službe, da je bilo
podsajevanje nujno potrebno;

4. kopija računa za cepljeke in kopija
uvoznega dovoljenja, če so bile cepljenke

uvožene.
Nepopolno vlogo MKGP pri dodeljeva-

nju subvencije ne bo upoštevalo.
IV. Pogodbe, druge obveze
Minister imenuje komisijo, ki bo zahtev-

ke pregledala.
MKGP bo fizičnim oziroma pravnim

osebam dodeljevalo subvencijo za obnovo
vinogradov na osnovi podpisane pogodbe o
subvencioniranju obnove vinograda oziro-
ma za podsajevanje vinograda.

MKGP bo podpisalo pogodbo za sub-
vencijo za obnovo oziroma subvencijo za
podsajevanje vinograda s pravno oziroma
fizično osebo:

– po podpisu pogodbe in prejemu kopi-
je računa za nakup trsnih cepljenk. Pri uvo-
ženih trsnih cepljenkah bo potrebno priloži-
ti tudi kopijo odločbe o dovolitvi uvoza
cepljenk in

– po prejemu izjave svetovalne službe,
da je posameznik oziroma pravna oseba po-
sadila cepljenke v skladu z vsem navedenim
vlogi za subvencijo. V primeru, da pred-
stavnik svetovalne službe ugotovi, da obno-
va ni izvršena oziroma ni izvršena v skladu z
navedbami v vlogi, oziroma v primerih ko
to želi lahko pritegne k sopodpisu še sveto-
valca specialista.

V. Informacije
Vse morebitne informacije o razpisu lah-

ko dobite pri vaših krajevno pristojnih sve-
tovalcih, v skladu s spodnjim razdelilnikom.
Navedeni svetovalci so tisti, ki podpisujejo
potrebne izjave:

Ime in priimek Sedež Telefon Za območje

Ernest Novak ŽVZ Pomurje, Murska Sobota
Štefana Kovača 40; 069 31 430 Goričko

Miran Torič KSS Ljutomer, Ljutomer
Glavni trg 3a; 069 82 573 Ljutomerske gorice

Milena Feher KSS Lendava 069 75 940 Lendavske
Partizanska 52; gorice

Stanko Klajnšek KSS Gornja Radgona 069 61 421 Radgonsko
Partizanska 18; Kapelske gorice

Milena Rožman KSS Brežice, Bizeljsko Bizelsko - Sremič
Bizeljska cesta 47 0608 51 003 Občina Brežice

Andrej Golob KSS Brežice, Brežice
C. prvih borcev 42 0608 61 165 Dolenjski okoliš, Občina Brežice

Bernarda Stariha KSS Črnomelj, Črnomelj
Kolodvorska 34 068 51 265 Črnomalski podokoliš, Občina Semič

Ana Strugar KSS Črnomelj, Črnomelj
Kolodvorska 34 068 51 265 Črnomalski podokoliš, Občina Črnomelj

Jože Kramar KSS Krško, Krško
C. Krških žrtev 30 0608 22 352 Bizeljsko Sremiški okoliš, Občina Krško

Vinko Brkovič KSS Krško, Krško
C. Krških žrtev 30 0608 22 352 Dolenjski okoliš, Občine Krško

Janez Gačnik KSS Metlika, Metlika
Na Obrh 2 068 58 585 Metliški Podokoliš, Občina Metlika

Mojca Dirnbek KSS Novo mesto; Šentjernej
Graben, Rogova 7 068 81 369

Dolenjski
068 321 944 okoliš, Občina Šentjernej

Katica Kregar KSS Novo mesto, Škocjan
Graben, Rogova 7 068 76 234 Dolenjski okoliš,

068 321 944 Občina Škocjan
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Ime in priimek Sedež Telefon Za območje

Janez Hrovat KSS Žužemberk;
Dvor pri Žužemberku
Podgozd 19 068 87 610 Dolenjski okoliš, občina

Franc Živič KSS Sevnica; Sevnica
Glavni trg 27, Sevnica 0608 82 725 Dolenjski ok. in Bizeljsko

Sremiški okoliš Občina Sevnica

Tone Zupančič KSS Trebnje
Baragov trg 3 0608 44 942 Dolenjski okoliš, Občina Trebnje

Jože Maljevič KZ Ljubljana odd.
Novo mesto, Gubčeva 15 068 321 193 Posavski vinorodni rajon

Hilarij Kosta KVZ Nova Gorica, Nova Gorica
Pri hrastu 18 065 27 313 Primorski vinorodni rajon

Darko Sedmak KSS Koper, Koper 066 38 287
Ulica 15. maja Koperski okoliš

Majda Brdnik KSS Sežana, Sejmiška 1a;
Sežana 067 73 484 Kraški vinorodni okoliš

Milena Štolfa KSS Sežana, Sejmiška 1a;
Sežana 067 73 484 Kraški vinorodni okoliš

Darja Marc KSS Ajdovščina, Ajdovščina
Goriška c. 23/b 065 63 479 Vipavski vinorodni okoliš

Rajko Črv KSS Ajdovščina, Ajdovščina Vipavski
Goriška c. 23/b 065 63 479 vinorodni okoliš

Andreja Baša KSS Nova Gorica 065 54 147 Vipavski vinorodni okoliš
Bilje 1, Renče

Andreja Škvarč KSS Nova Gorica Vipavski vinorodni
065 54 147 okoliš

Bilje 1, Renče

Branko Radikon KSS Brda
Trg 25 maja 2, Dobrovo 065 45 715 Goriška brda

Marta Srebrnič KSS Brda
Trg 25 maja 2, Dobrovo 065 45 715 Goriška brda

Boris Beloglavec KZ Maribor
Vinarska 13 062 226 191 Podravski vinorodni rajon

Ivan Mlakar KSS Šmarje 063 821 672 Šmarje pri Jelšah
Šmarje 213

Marija Lorger KSS Šmarje
Šmarje 213 063 821 672 Šmarje pri Jelšah

Ivica Podkrajšek KSS Slovenske Konjice
Oplotniška c. 1 063 752 123 Slovenske Konjice

Grdina Vojko KSS Šentjur 063 741 523 Šentjur
Šentjur

Marjana Škof KSS Lenart; Lenart
Nikova 9 062 724 050 Lenart

Franc Senekovič KSS Lenart, Lenart
Nikova 9 062 724 050 Lenart

Edvard Jug KSS Slovenska Bistrica 062 810 837
Titova 36 Slovenska Bistrica

Andrej Rebernišek KSS Ptuj, Ormoška 28 062 771 981 Ptuj

Miran Reberc KSS Ptuj
Ormoška 28 062 771 981 Ptuj

Helena Vorneker KSS Ptuj
Ormoška 28 062 771 981 Ptuj

Ivančič Marjan KSS Ormož 062 702 131 Ormož, Ljutomer

Irena Merc KSS Maribor, Vinarska 14 062 226 191 Maribor

Neva Poštrak KSS Maribor, Vinarska 14 062 226 191 Maribor

Branka Kac KSS Maribor, Vinarska 4 062 226 191 Maribor

Marinka Rotvajn KSS Maribor, Vinarska 14 Maribor
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Št. 1/7-96 Ob-93
Glede na 12. 2. 1996 sklicano 1. sejo

skupščine družbe Javor Pivka, d.d., sporo-
čamo delničarjem, da je Slovenski odškod-
ninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5/IV,
vložil nasprotne predloge k naslednjim toč-
kam dnevnega reda:

– 5. točki dnevnega reda, ki se nanaša na
obravnavo in potrditev zapisnika organa
upravljanja (skupščine) podjetja z dne
19. 4. 1995,

– 6. točki dnevnega reda, ki se nanaša na
obravnavo in sprejem poslovnika o delu
skupščine,

– 8. točki dnevnega reda, ki se nanaša na
obravnavo in odločanje o spremembi statu-
ta,

– 9. točki dnevnega reda: predlaga izvo-
litev svojega člana v nadzornem svetu.

Predlagatelj meni, da je sprejetje nas-
protnih predlogov potrebno zlasti zaradi us-
kladitev z določbami zakona o gospodar-
skih družbah.

Delničarjem je besedilo predlogov s sta-
liščem in utemeljitvijo začasne uprave na
vpogled na sedežu uprave družbe v Pivki,
Kolodvorska 9a, vsak delovni dan od 9. do
12. ure.

Javor Pivka, d.d.

Ob-87
Na podlagi 7. člena statuta delniške

družbe ABC Pomurka - International Med-
narodna trgovina, d.d., Murska Sobota,
Lendavska 11, uprava družbe sklicuje del-
ničarje na

prvo sejo skupščine
družbe ABC Pomurka - International,

d.d.,
ki bo dne 21. 2. 1996 ob 12. uri v

prostorih dvorane Zavarovalnice Triglav Ob-
močna enota Murska Sobota, Lendavska 5.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine;
– predlog sklepa: izvolijo se delovni or-

gani skupščine, po predlogu uprave.
3. Sprejem dnevnega reda;
– predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
4. Obravnava in sprejem poročila upra-

ve o poteku in zaključku lastninske preo-
brazbe;

– predlog sklepa: potrdi se poročilo upra-
ve o lastninski preobrazbi podjetja.

5. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja;

– predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave o imenovanju revizorja.

6. Obravnavanje in odločanje o delitvi
čistega dobička za leto 1993 in 1994;

– predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenja začasnega nadzornega sveta se sprej-
me delitev dobička za leti 1993 in 1994 v
predloženem besedilu.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta;

Sklici skupščin
– predlog sklepa: izvoli se člane nadzor-

nega sveta po predlogu začasnega nadzor-
nega sveta.

8. Določitev nagrad za člane nadzornega
sveta;

– predlog sklepa: članom nadzornega
sveta se določijo nagrade skladno s predlo-
gom.

9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mo-
ra biti pisno. Delničarji, njihovi zastopniki
in pooblaščenci, ki se bodo udeležili skupš-
čine, so dolžni, da se najkasneje tri dni pred
skupščino pisno prijavijo na upravi družbe
ter tam deponirajo pooblastila. Neposredno
ob prihodu na skupščino pa se naj udeležen-
ci skupščine prijavijo tajništvu uprave druž-
be, kjer bodo potrdili svojo prisotnost.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave pri Vlaj Marti.

Delničarji, ki bi imeli nasprotne predlo-
ge, so dolžni le te pismeno sporočiti upravi v
sedmih dneh od objave sklica skupščine v
Uradnem listu RS.

Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina zopet sestane po
poteku ene ure. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

ABC Pomurka - International, d.d.

Ob-107
Direktor Pooblaščene investicijske druž-

be Krona Krona, d.d., na osnovi zakona o
gospodarskih družbah, zakona o investicij-
skih skladih in družbah za upravljanje in na
podlagi 10.4.2. točke statuta pooblaščene
investicijske družbe Krona Krona, d.d.,
Ljubljana, sklicuje

2. sejo skupščine
ki bo dne 20. 2. 1996 ob 10. uri v veliki

sejni sobi prostorov Obrtne zbornice Ljublja-
na, Tržaška c. 116, Ljubljana Vič-Rudnik,
Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-
nov skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov in notar
po predlogu.

2. Sprememba osnovnega kapitala druž-
be.

Predlog sklepa: sprejme se ugotovitveni
sklep o vpisu in vplačilu delnic druge izdaje
družbe.

3. Sprejem sprememb statuta družbe in
potrditev čistopisa statuta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
statuta Pooblaščene investicijske družbe Kro-
na Krona, d.d., po predlogu.

4. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: imenuje se član nadzor-

nega sveta Pooblaščene investicijske družbe
Krona Krona, d.d., po predlogu.

5. Povečanje osnovnega kapitala družbe
z izdajo tretje emisije delnic.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o pove-
čanju osnovnega kapitala družbe z izdajo
tretje emisije delnic po predlogu.

Glasovanje
Seje skupščine se lahko udeležijo delni-

čarji ali pooblaščeni zastopniki, ki svojo
udeležbo na skupščini, v skladu s točko
10.4.2. statuta Pooblaščene investicijske

družbe Krona Krona, d.d., pisno prijavijo
družbi vsaj tri dni pred sejo skupščine. Prija-
va bo veljavna le s predložitvijo kopije ve-
ljavne lastninske nakaznice izpolnjene na
Pooblaščeno investicijsko družbo Krona
Krona, d.d., oziroma predložitve pisnega
pooblastila zastopniku. Udeleženci lahko
dvignejo glasovnice za sejo skupščine v pro-
storih zasedanja skupščine eno uro pred pri-
četkom seje.

Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na

vpogled vsem delničarjem družbe na sedežu
Pooblaščene investicijske družbe Krona
Krona, d.d., Tržaška 116, Ljubljana, pet
delovnih dni pred sejo skupščine med 10. in
12. uro.

PID Krona Krona, d.d.
direktor

Št. 73/96 Ob-101
Začasna uprava firme Kostak, Komunal-

no stavbnega podjetja, d.d., vabi delničarje
na

1. sejo skupščine Kostak, d.d.

Okrožno sodišče v Krškem je 26. 9. 1995
vpisalo delniško družbo v sodni register.
Začasna uprava ugotavlja, da so s tem izpol-
njeni pogoji za sklic skupščine.

Začasna uprava sklicuje skupščino 22. 2.
1996 ob 9. uri na sedežu družbe Leskovška
cesta 2 a (sejna soba) Krško.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupšči-

ne.
Predlog sklepa začasne uprave: izvolijo

se delovni organi skupščine.
3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa začasne uprave: potrdi se

predlagani dnevni red.
4. Obravnava in sprejem poročila zača-

sne uprave o poteku lastninske preobrazbe
podjetja z ugotovitvami o vpisu in vplačilu
delnic ter stroških lastninske preobrazbe.

Predlog sklepa začasne uprave: potrdi se
poročilo začasne uprave o lastninski preo-
brazbi podjetja.

5. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta.

Predlog sklepa začasne uprave: spreje-
majo se spremembe statuta v predloženem
besedilu.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnike delničarjev in imenovanje vseh
članov nadzornega sveta.

a) Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: izvoli se člane nadzornega sveta –
predstavnike delničarjev.

b) Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: Skupščina imenuje vse člane nadzor-
nega sveta.

7. Določitev nagrad za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa začasne uprave: določijo
se nagrade predsedniku in članom nadzor-
nega sveta v predlagani višini.

8. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za revizorja se imenuje revizorsko
družbo P&S revizija, d.o.o., Ljubljana.
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9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi skle-

pov je na vpogled vsem delničarjem na se-
dežu družbe v pravni službi pri Mojci Bri-
novec.

Vabljene prosimo, da v roku 7 dni od
dneva prejema tega vabila svoje pripombe
ter spreminjevalne in dopolnitvene predlo-
ge pisno sporočijo začasni upravi in s tem
omogočijo, da bo začasna uprava od njih
sprejela svoja stališča in jih pripravila do
zasedanja skupščine.

Seje skupščine se lahko udeleži vsak del-
ničar družbe, sam ali po svojem pooblaščen-
cu. Prosimo, da svojo udeležbo prijavijo na
sedežu družbe – v pravni službi 3 dni pred
zasedanjem skupščine z deponiranjem poob-
lastil za zastopanje in potrdil o lastništvu
delnic.

Zaradi sestavitve seznama udeležencev
prosimo delničarje oziroma njihove poob-
laščence, da se prijavijo pol ure pred začet-
kom zasedanja v sprejemni pisarni skupšči-
ne, kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih
delničarjev ter da prevzamejo glasovalne
lističe in druga gradiva.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 10. uri. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega ka-
pitala.

Kostak, d.d., Krško
Začasna uprava

Ob-88
Kmečka družba za upraljanje investicij-

skih skladov d.d. Ljubljana, Miklošičeva 4,
sklicuje na osnovi statuta pooblaščene in-
vesticijske družbe Kmečki sklad 3 d.d. Za-
kona o investicijskih skladih in družbah za
upravljanje ter zakona o gospodarskih
družbah

ustanovno skupščino
Pooblaščene investicijske družbe Kmečki

sklad 3 d.d.,
ki bo v petek 23. 2. 1996 ob 12. uri v

prostorih Kmečke družbe za upravljanje inve-
sticijsih skladov d.d., Stegne 21 v Ljubljani.

Dnevni red
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev predsednika skupš-
čine, preštevalcev glasov in notarja v vlogi
zapisnikarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se predlagani predsed-
nik skupščine, dva preštevalca glasov in no-
tar v vlogi zapisnikarja.

2. Ustanovitveno poročilo in poročilo us-
tanovitvene revizije.

Predlog sklepa: skupščina sprejme usta-
novitveno poročilo in poročilo ustanovitve-
ne revizije

3. Obravnava in sprejem:
– ugotovitvenega sklepa o vpisu in pla-

čilu delnic;
Predlog sklepa: sprejme se ugotovitveni

sklep o vpisu in vplačilu delnic.
– ugotovitvenega sklepa o pavšalni viši-

ni ustanovitvenih stroškov;
Predlog sklepa: sprejme se ugotovitveni

sklep o pavšalni višini ustanovitvenih stroš-
kov.

– ugotovitvenega sklepa o imenovanju
članov nadzornega sveta pooblaščenega in-

vesticijskega sklada Kmečkega sklada 3
d.d.;

– Predlog sklepa: ugotavlja se, da je ime-
novan nadzorni svet Pooblaščenega investi-
cijskega sklada Kmečki sklad 3 d.d.

– sklepa o spremembah in dopolnitvah
statuta;

Predlog sklepa: potrdi se statut in spre-
membe statuta.

– sklepa o imenovanju finančnega revi-
zorja;

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
revizor

– sklepa o višini sejnine za predsednika
in člane Nadzornega sveta Kmečkega sklada
3 d.d.;

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
sejnina.

4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovanje
Delničarji so z izpolnitvijo lastninske na-

kaznice in vpisnice pooblastili bodisi Kmeč-
ko družbo, družbo za upravljanje investicij-
skih skladov d.d. ali pa druge pooblaščence
za uresničevanje glasovalne pravice iz vpla-
čanih delnic.

Ne glede na navedeno se lahko seje
Skupščine udeležijo delničarji ali pooblaš-
čeni zastopnik, ki svojo udeležbo na Skupš-
čini v skladu s točko 10.3.3. statuta pooblaš-
čene investicijske družbe Kmečki sklad 3
d.d. pisno prijavijo družbi vsaj tri dni pred
skupščino. Prijava bo veljavna s predložitvi-
jo kopije veljavne lastninske nakaznice in
vpisnice imetnika ali zastopnika, ki je izpol-
njena na Kmečki sklad 3 d.d.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice,
ki so hkrati tudi vstopnice v dvorano, v
tajništvu Kmečke družbe d.d., Stegne 21,
Ljubljana, najmanj eno uro pred začetkom
skupščine.

Gradivo
Gradivo za sejo je na vpogled v tajništvu

Kmečke družbe za upravljanje investicijskih
skladov d.d., Stegne 21 od 14. 2. 1996 do
16. 2. 1996 od 9. do 12. ure.

Kmečka družba
za upravljanje investicijskih skladov d.d.

Razne objave

Št. 1-96 Ob-91
Klima VFT, d.o.o., Celje, v stečaju, ob-

javlja

javno dražbo
za prodajo gotovih izdelkov in

nedovršene proizvodnje
Javna dražba bo v ponedeljek, 29. 1.

1996 ob 12. uri, v prostorih Klima Celje,
d.o.o., Delavska c. 5, Celje.

Prodajali bomo:
1. gotove izdelke (strešne ventilatorje,

grelnike, aksialne ventilatorje, ejektor, trans-
portne ventilatorje, samodvižne žaluzije,
centrigufalna kanalska ventilatorja, električ-
ne grelce, centrifugalne ventilatorje, stikal-
ne omarice in regulatorje);

2. nedovršeno proizvodnjo za skupno iz-
klicno ceno 1,191.196 SIT.

Pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične

in pravne osebe, ki pred dražbo vplačajo
varščino v višini 10% izklicne cene na žiro
račun 50700-690-752, s pripisom za “draž-
bo” ali pri blagajni stečajnega dolžnika na
dan dražbe v času ogleda.

Predstavnik pravne osebe mora imeti
pooblastilo.

Varščino bomo uspešnemu ponudniku
vračunali v kupnino, drugim pa brez obresti
vrnili v roku 3 dni po izvršeni dražbi.

Prometni davek, ki ni vsebovan v izklic-
nih cenah, plača kupec.

Prodajali bomo po načelu videno-kup-
ljeno.

Seznam vseh predmetov bo na ogled na
sedežu stečajnega dolžnika, Delavska c. 5,
Celje, od 22. 1. 1996 dalje.

Ogled predmetov bo možen 29. 1. 1996
med 8. in 10. uro, na sedežu stečajnega
dolžnika, Delavska c. 5, Celje.

Interesenti lahko dobijo dodatne infor-
macije pri stečajnem upravitelju Zvonimiru
Hudeju na tel. 063/34-511.

Klima VFT, d.o.o., v stečaju
Celje

St 1/96 Ob-113
Intereuropa mednarodna špedicija,

transport in pomorska agencija, d.d., Ko-
per, preklicuje štampiljko z naslednjo vse-
bino INTEREUROPA d.d. Koper - 23, In-
ternational shipping agency, INTERA-
GENT Koper, as agents of Norasia line
only.

Andolšek Slavko, Na gaju 17, Ljubljana,
preklicuje obrtno dovolenje, številka
033162/1087/00-37/1994. s-2222

Balažič Branko, Švabičeva ulica 7, Ljub-
ljana, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 27-0352/94 z dnem 31. 3. 1996. s-2102

Geršak Bogdan, Titova 79, Jesenice,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
14-0503/94. g-2263

Grašič Vladimir, Celovška cesta 108,
Ljubljana, preklicuje priglasitveni list, opra-
vilna št. 27-0350/94 z dnem 31. 3. 1996.
s-2101

Jerovšek Computers d.o.o., Breznikova
n. h., Domžale, preklicuje zavarovalno poli-
co, št. 078775. s-2164

Krasniči Sadri, Linhartova 35, Ljublja-
na, preklicuje priglasitveni list z opravilno
št. 24-186/94, izdan 6. 5. 1994. s-2150

Krasniči Sadri s.p., Linhartova cesta
35, Ljubljana, preklicuje potrdilo o
izdanem obrtnem dovoljenju št.
037114/0568/00-34/1995, izdala Obrtna
zbornica Slovenije. s-2151

Molti d.o.o., Šmidova 28, Jesenice, prek-
licuje štampiljko pravokotne oblike z napi-
som MOLTI d.o.o. Šmidova 28, Jesenice,
tel/fax (0038) 064/83-255. g-2135
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Potne listine

Ališič Miran, Poljanski nasip 26, Ljub-
ljana, potni list št. BA 334514, izdala Uprav-
na enota Ljubljana 3. 6. 1994. s-2273

Alt Stanislav, Vurberk 141, Spodnji Du-
plek, potni list št. AA 7088. p-2127

Babič Sašo, Celovška 90, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 974139. s-3125

Bajlovič Željko, Pivška 1, Postojna, pot-
ni list št. AA 404950. p-2091

Bajrektarević Hamdija, Rusjanov trg 3,
Ljubljana, potni list št. AA 463242. s-2356

Baloh Milan, Prisojna 1, Ljubljana, potni
list št. AA 48674. s-2022

Behrič Zlatan, Gradišče na Pijavo Gorico
34, Škofljica, potni list št. BA 378977.
s-2001

Belaj Marko, Male Žablje 90, Dobravlje,
potni list št. AA 425715. p-208

Blažović Ester, Cesta na Markovec 55,
Koper, potni list št. BA 233254. p-2045

Bone Dušan, Zg. Duplek 13, Spodnji
Duplek, potni list št. AA 7933. p-2003

Breceljnik Sebastjan, Prušnikova 31,
Ljubljana, potni list št. AA 937917. s-2217

Brišnik Jurij Janez, Bilečanska ulica 5,
Ljubljana, potni list št. BA 312355. s-2361

Brkić Dalibor, Rožna ulica 6, Postojna,
potni list št. AA 232620. p-2074

Budin Tomaž, Miren 16, Miren, petletno
listino po VS, št. 54664. p-2119

Cej Jožef, Hrušica 186, Jesenice, potni
list št. AA 907145. p-2129

Cej Viktorija, Hrušica 186, Jesenice, pot-
ni list št. AA 661527. p-2128

Cimprič Lado, Retve 26 a, Ribnica, potni
list št. BA 95617. s-2320

Cvijanovič Mirko, Pot k Savi 33 F, Ljub-
ljana, potni list št. AA 711697. s-2246

Colja Bervoets Igor, Gregorčičeva 5,
Ljubljana, potni list št. AA 929426. s-3066

Čeru Gabrijela, Sv. Vid 19 b, Vuzenica,
potni list št. AA 0753229. p-2105

Česnik Marjetka, Sv. Peter, Piran, potni
list št. AA 155604. p-2089

Črnagoj Rajko, Gradevc 4 a, Žužem-
berk, potni list št. AA 896843. g-2252

Derganc Sebastjan, Spodnje Pirniče 53a,
Šmartno, potni list št. AA 768984. s-3122

Derganc Marija, Spodnje Pirniče 53a,
Šmartno, potni list št. AA 768983. s-3121

Draganović Ermin, Cesta 4. julija 60,
Krško, potni list št. AA 476229. p-2075

Fuchs Franc, Koroška cesta 4, Tržič, pot-
ni list št. AA 121970. p-2146

Gerželj Stopar Dragica, Lokev 50, Diva-
ča, potni list št. BA 049495. p-2072

Gjura Dušan, Javornik 44, Ravne, potni
list št. BA 100287. p-2090

Gregorinčič Jožica, Muzejski trg 2, Ce-
lje, potni list št. AA 411295. g-2234

Grobin Miran, Čača vas 46 A, Podplat,
potni list št. BA 306117. p-2141

Hadalin Aleš, Škopo 1, Dutovlje, potni
list št. BA 106267. p-2112

Hidajet Taraniš, Pregljeva ul. 17, Ljub-
ljana, potni list št. BA 314749, izdalaUprav-
na enota Ljubljana 21. 3. 1994. s-2139

Hozjan Boris, Ribarjevo naselje 17, Len-
dava, potni list št. AA 210817. p-2033

Hozjan Teo, Ribarjevo naselje 17, Len-
dava, potni list št. AA 211582. p-2032

Huskić Mirsad, Mestni log 8, Metlika,
potni list št. AA 703103. g-226

Hvalica Bogomir, Vojkova c. 8/c, Nova
Gorica, petletno listino po VS, št. AI 87361.
p-2124

Jadrič Zvonko, Novo polje c. III/139,
Ljubljana, potni list št. AA 449815, izdala
Upravna enota Ljubljana 27. 8. 1992.

Jamnik Mojca, Medvedova 5/a, Kamnik,
potni list št. AA 520798. s-2220

Janžič Stanislav, Taborniška 2, Sloven-
ske Konjice, potni list št. AA 338934.
p-2077

Jankovič Darka, Cesta v Staro vas 3,
Postojna, potni list št. AA 405034. p-2029

Jankovič Mateja, Trebež 8/B, Artiče, pot-
ni list št. AA 226885. p-2012

Javor Pajenk Sanja, Adamičeva 3, Ljub-
ljana, potni list št. AA 535373. s-2351

Jeglič Boris, Češnjice v Tuhinju 1/c,
Laze v Tuhinju, potni list št. AA 538573.
s-2100

Jelenc Darko, Glavarjeva 47, Ljubljana,
potni list št. AA 718963. s-2362

Jeršin Jože, Vodmatska 17, Ljubljana,
potni list št. AA 931191. s-2318

Julević Kemal, Struževo del 26, Kranj,
potni list št. AA 115294. s-2084

Juvan Janez, Petrovičeva 9, Ljubljana,
potni list št. AA 768457. s-2043

Kadič Dušan, Morova ulica 17, Izola,
maloobmejno prepustnico, št. AI 57016.
p-2011

Kališnik Zdenka, Bevkova 8, Kamnik,
potni list št. AA 884187. s-2162

Kebel Robert, Zadružna ulica 14, Čren-
šovci, potni list št. AA 478435. p-2049

Knez Ivan, Bistriška cesta 74, Poljčane,
potni list št. BA 53357. p-2014

Kokelj Blaž, Mihov Štradon 66, Ljublja-
na, potni list št. AA 681788. s-2313

Komatar Marija, Mengeška cesta 7 A,
Mengeš, potni list št. AA 36976. s-2314

Kopač Marko, Dragomelj 110, Domža-
le, potni list št. AA 644124, izdala Upravna
enota Domžale 23. 12. 1992. s-2348

Korbar Marko, Glavarjeva 67, Komen-
da, potni list št. AA 955419. s-2328

Korošec bogdan, Mala čolnarska 4f,
Ljubljana, potni list št. AA 450854. s-2032

Kostovski Dragan, Ulica 1. avgusta 3,
Kranj, potni list št. BA 222352. s-2240

Krajnc Damjan, Ruska 17, Maribor, pot-
ni list št. BA 373672. p-2106

Kramarič Bojan, Drenovec 3, Črnomelj,
potni list št. BA 79197. p-2040

Krpič Stanislava, Britof 14 B, Kranj, pot-
ni list št. AA 640674. p-2109

Ličen Marij, Branik 190, Branik, potni
list št. AA 69047. p-2070

Maksić Darko, Tovarniška cesta 12 I,
Logatec, potni list št. BA 428355. s-2087

Mari Janez, Stara Loka 11 a, Škofja Lo-
ka, potni list št. AA 582333. s-2284

Markič Gašper, Bistrica 18, Bistrica pri
Tržiču, potni list št. AA 361156. p-2086

Marzel Ivan, Tomaška vas 45, Šmart-
no/Slov. Gorice, potni list št. BA 339461.
p-2093

Mavri Urška, Cesta OF 9, Cerkno, potni
list št. AA 257934. p-2051

May David, Stantetova ulica 19, Vele-
nje, potni list št. AA 265461. p-2108

Merhar Ljiljana, Mizarska pot 11, Ljub-
ljana, potni list št. AA 201070. s-2042

Mihelj Mitja, Jakčeva ulica 14, Ljublja-
na, potni list št. AA 676463. s-2110

Milošič Blanka, Gornji Rudnik IV/13,
Ljubljana, preklic potnega lista, objavljen v
UL RS, št. 73/95. s-2183

Ogrizek Žiga, Nazorjeva ulica 4, Kranj,
potni list št. AA 405681. s-2169

Osmani Rabije, Trg Prešernove brigade
7, Kranj, potni list št. BA 89204. s-2132

Pajenk Matjaž, Adamičeva 3, Ljubljana,
potni list št. AA 535372. s-2352

Pajman Stanko, Sneberska cesta 10 B,
Ljubljana, potni list št. AA 597015. s-2303

Petek Leon, Šumenjakova 2, Laznica,
potni list št. AA 90564. p-2120

Pevnik Robert, Polzela 232, Polzela, pot-
ni list št. BA 163897, izdala Upravna enota
Žalec 30. 7. 1993. s-2300

Pihler Bruno, Vojkova 91, Ljubljana,
potni list št. AA 225098. s-2247

Prek Marija, Cesta na Brdo 127, Ljublja-
na, potni list št. AA 678302. p-2047

Prek Vlado, Cesta na Brdo 127, Ljublja-
na, potni list št. AA 673954. p-2046

Izgubljene listine
preklicujejo

Novak Marijan, Podrečje 1 C, Domžale,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike z
napisom IZODOM d.o.o. 61239 Domžale,
Podrečje 1 c. s-2269

Pretnar Breda, Černetova 12, Ljubljana,
preklicuje priglasitveni list z opravilno št.
27-0364/94 z dnem 31. 1. 1996. s-2288

ZIPS d.o.o., Črtomirova 5, Ljubljana,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike z
napisom ZIPS d.o.o. Ljubljana. s-2172

Zupančič Drago, Ziherlova ulica 18,
Ljubljana, preklicuje priglasitveni list, opra-
vilna št. 27-0351/94 z dnem 31. 3. 1996.
s-2103
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Radetič Nada, Preglov trg 7, Ljubljana,
potni list št. BA 171989, izdala UE Ljublja-
na 20. 7. 1993. s-2159

Radinković Anita, Lutherstr 17 A, Ber-
lin, potni list št. BA 181686. p-2140

Ranfl Angela, Borovci 22, Dornava, pot-
ni list št. AA 175893. s-2007

Rogelšek Rudolf, Tomšičeva 11, Slovenj
Gradec, potni list št. AA 192948. p-2145

Rosa Ljuba, Mejna pot 6, Koper, potni
list št. AA 632548. s-2254

Samardžija Aleš, Trubarjeva 81, Ljub-
ljana, potni list št. AA 594335. s-2004

Savić Saša, Trnovska 8, Ljubljana, potni
list št. AA 977433. s-2011

Sedar Mihaela, Partizanska pot 5, Slo-
venj Gradec, potni list št. AA 372607.
p-2071

Sinanović Veza, Brodarjev trg 4, ljublja-
na, potni list št. AA 310191, izdala UE Ljub-
ljana 3. 8. 1992. s-2512

Sitar Tina, Grobeljska cesta 4, Mengeš,
potni list št. AA 960843, izdala Upravna
enota Domžale 5. 5. 1993. s-2204

Skender Ermin, Cesta maršala Tita 41,
Jesenice, potni list št. AA 376396. p-2073

Sraka Imre, Lipovci 26, Beltinci, potni
list št. BA 395937. p-2125

Sršen Vida, Ul. španskih borcev 21, Ma-
ribor, potni list št. BA 372993. p-2009

Struna Marija, Pod topoli 54, Ljubljana,
potni list št. AA 244699, izdala Upravna
enota Ljubljana 17. 6. 1992. s-2347

Šajnič Viljem, Ravne 4, Tržič, potni list
št. BA 394317, izdala Upravna enota Tržič
22. 12. 1994. s-2158

Špacapan Iris, Merljaki 34, Renče, de-
lovno knjižico. p-2115

Štukelj Maja, Plešičeva 29, Ljubljana,
potni list št. AA 143361, izdala UE Ljublja-
na 30. 4. 1992. s-2140

Štupar Iztok, Sadinja vas pri Dvoru 1,
Semič, potni list št. SS 834556. p-2058

Tamburič Zoran, Clevelandska 23, Ljub-
ljana, potni list št. AA 817783. g-2098

Varga Tomi, Tomšičeva 2, Lendava,
potni list št. AA 211018. p-2104

Vehovar Janislav, Trubarjeva 81, Ljub-
ljana, potni list št. AA 101, izdala Upravna
enota Ljubljana 9. 10. 1991. s-2345

Vlepič Mitja, Grintovška 9, Ljubljana,
potni list št. AA 063069. s-2258

Vukelić Ivica, Rožna 31, Postojna, potni
list št. AA AA 337968. p-2123

Žerjal Stanko, Gornji Rudnik IV/13,
Ljubljana, preklic potnega lista, objavljen v
UL RS, št. 73/95. s-2182

Druge listine

Alagić Hasan, Celovška cesta 502, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. S 516698, št. reg. 123205. s-2338

Ališič Miran, Poljanski nasip 26, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
146980, št. reg 142969. s-2130

Andrejaš Edi, Hrastje 26, Cerklje/Krki,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 12968.
p-2028

Anošek Nevenka, Tuncovec 3, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje. p-2078

Arnuš Marjan, Dornava 136, Dornava,
delovno knjižico, reg. št. 26799. p-2136

Avsec Lidija, Knežja njiva 1 A, Cerkni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6597.
s-2085

Bajželj Boštjan, Alpska cesta 15, Bled,
dijaško mesečno vozovnico, št. 34057, izdal
LPP. s-2003

Bajc Simona, Pretnarjeva 6, Postojna,
delovno knjižico. p-2025

Balanč Jernej, Čepalje 7, Kranj, listino.
g-2219

Belšak Albin, Kovačičce 22, Tomaž, za-
varovalno polico, št. 274062. p-2042

Berk Diana, Sečovlje 50, Sečovlje, spri-
čevalo OŠ Lucija. g-2096

Bernik Anton, Trebinjska ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
41043, izdal MSNZ Ljubljana. s-2143

Bertoncelj Janez, Glavna cesta 7, Kovor,
Tržič, diplomo Srednje tehnične in strojne
šole Iskra Kranj, izdano leta 1970. g-2339

Biasi Mario, Drevored 1.maja 8, Izola,
zavarovalno polico, št. 253394. g-2061

Bilanovič Anto, Tomažičev trg 5, Koper,
zavarovalno polico, št. 0306381. g-2196

Blaznik Petra, Sp. Besnica 80/A, Besnica,
letno vozovnico. g-2285

Blaznik Tone, Toma Zupana 9, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
807632, izdala UE Kranj. g-2173

Božič Marta, Celjska 21, Slovenj Gradec,
preklic vozniškega dovolenja, objavljen v
UL RS, št. 58/95. p-2056

Božič Nina, Tavčarjeva 1, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 12567. s-2287

Boben Henrik, Karlovška c. 15, Ljublja-
na, zavarovalne police št. 0272177, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-2031

Bogataj Damjan, Ledinske Krnice 3/A,
Spodnja Idrija, potrdilo o znanju CPP, št.
1584. p-2132

Bonič Jozo, Beblerjev trg 9, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AO-0289844. s-2261

Borkovič Aljoša, Zapuška 110, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 9864.
s-2051

Brenko Magda, Boljno 59, Globoko,
spričevalo o zaključnem izpitu. g-2058

Brenčič Jerneja, Rimska ploščad 20, Ptuj,
delovno knjižico, reg. št. 48056. p-2017

Brišnik Jurij - Janez, Bilečanska ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1000680, št. reg 209347. s-2360

Brožič Roman, Jablanica 4, Ilirska Bistri-
ca, delovno knjižico. g-2129

Brodarič Jože, Vinje 61, Ljubljana, ma-
turitetno spričevalo Srednje tehniške šole v
Novem mestu, izdano leta 1978. s-2014

Brovč Primož, Šmartinska 131, Ljublja-
na, indeks Visoke šole za zdravstvo v Ljub-
ljani. s-2277

Brumen Marta, Tomaž, zavarovalno po-
lico, št. 274068. p-2013

Bukovec Avgust, Lipa 1/c, Beltinci, voz-
niško dovoljenje, št. 06763. p-2135

Butara Andrej, Smrtnikova ulica 3, Ljub-
ljana, diplomo Srednje šole za gostinstvo in
turizem, št. 2365, izdana leta 1990. s-2250

Cerin Dejana, Triban 20, Koper, spriče-
valo 3. letnika Srednje ekonomske in druž-
boslovne šole v Kopru - smer trgovec.
g-2262

Cesar Aljaž, Prešernova 40, Ilirska Bi-
strica, zavarovalno polico, št. 0321408.
g-2181

Cuder Darko, Brdo 70, Bovec, vozniško
dovoljenje, št. S 694639. p-2039

Cur Karel, Daneta Šumenjaka 12, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 10084.
p-2083

Đilić Eva, Brilejeva 9, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 3243. s-2278

Čarni Doroteja, Brdnikova ulica 34 A,
Ljubljana, indeks Biotehniške faklultete- od-
delek za biologijo. s-2242

Čehi Aleksander, Tržaška c. 23, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, št. 1398. p-2063

Čeru Anton, Ulica Franca Rozmana Sta-
neta 9, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 421002, št. reg 37523, izdala UE
Kranj. g-2294

Češarek Marija, Rašica 6, Ljubljana, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje kemijske
šole v Ljubljani. s-2297

Češnovar Denis, Spodnja Rečica 68, Mo-
zirje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 7972. p-2010

Čotar Jožef, Tabor 48, Nova Gorica, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH. p-2082

Čotar Umbert, M. Škapinove 1, Sežana,
zavarovalno polico, št. 0273466. g-2305

Črešnik Ema, Spuhlja 109/B, Ptuj, zava-
rovalno polico, št. 0274092. p-2016

Deželak Matej, Cesta Hermana Debelaka
16, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 5572, izdala UE Hrastnik. g-2056

Debeljak Janez, Mali log 55, Loški po-
tok, hranilno knjižico, št. 289510, izdala
HKS Kočevje. g-2052

Debevc Mojca, Zvezda 16, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 6891. s-2018

Deli Marjan, Olska 13, Zgornja Polska-
va, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12243. p-2037

Dobovišek Aljoša, Podbrezje 44, Dup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
44177. s-2280

Dobršek Igor, Maistrova 8, Brežice, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, izdala UE Bre-
žice. p-2053

Dobršek Sabina, Cesta 4. julija 46, Krš-
ko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15783. p-2048

Dolamič Matija, Cven 99/c, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 2988.
p-2100

Doležal Jendo, Krakovski nasip 18, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-2241
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Doles Ines, Pretržje 5, Rakek, delovno
knjižico. p-2064

Dolinar Sašo, Vojkova c.77, Ljubljana,
spričevalo 3.letnika, izdala Gimnazija Šent-
vid v Ljubljani. s-2276

Drolc Nina, V dolini 3, Ljubljana, dijaš-
ko mesečno vozovnico, št. 11901. s-2009

Dronjić Mato, Bratov Hvalič 10, Krom-
berk, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-2080

Durnik David, Goriška 9, Ajdovščina,
zaključno spričevalo Branko Brelih Nova
Gorica, izdano leta 1980, št. DV 269/1.
s-2321

\urić Stevan, Batajnica, spričevalo 3. let-
nika Srenje kovinske šole v Mariboru, šol-
sko leto 1976/77. s-2116

Eržen Mitja, Luznarjeva 30, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 272393, št.
reg 40804, izdala UE Kranj. g-2053

Erceg Angela, Fabianijeva ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 19218. s-2369

Erjavec Marko, Vojkova cesta 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
243821, št. reg. 186348. s-2073

Erznožnik Andreja, Celovška cesta 179,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1002238, št. reg 153743. s-2044

Fazlija Jashar, Vojkova cesta 60, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
100551, št. reg 182954. s-2296

Filipič Bruno, Gradnikove brigade 3, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje. p-2004

Fičur Dejan, Tartinieva 16, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8496. p-2066

Flegar Mihael, Prvomajska 8, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 28271.
p-2027

Flis Edvard, Arclin 82, Škofja vas, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 13284, izdala
UE Celje. p-2087

Flis Jure, Ljubljanska 65, Domžale, spri-
čevalo o končani OŠ. g-2089

Forte Bernarda, Ržiše 4, Čemšenik, spri-
čevalo 3. letnika, izdano leta 1976. g-2112

Forte Bernarda, Ržiše 4, Čemšenik, di-
plomo Gostinske šole Zagorje. g-2113

Fortun Tanja, Brlejeva ulica 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
200782. s-2193

Frankić Mateja, Rožna dolina c. III 15 B,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Vič, izdano leta 1963, na ime Zidar Mateja.
s-2099

Furjan Robert, Dolina 7, Lendava, spri-
čevalo dvojezične srednje šole v Lendavi,
oblikovalec kovin - strugar. g-2211

Furman Milan, Dobrina 56, Žetale, spri-
čevalo 1. letnika srednje šole. p-2137

Gabrič Anto, Cesta v Laporje 15, Izola,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole Vena Pilon, št. 583/81, izda-
no leta 1981. g-2259

Gantar Katarina, Betajnova 60, Vrhnika,
diplomo Srednje Ekonomske šole v Ljublja-
ni, izdana leta 1994. s-2006

Gazi Alenka, Sp. Slivnica 101, Grosup-
lje, dijaško mesečno vozovnico, št. 2347.
s-2255

Gogala Matjaž, Kunaverjeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 54766. s-2248

Gojkovič Milorad, Janka Puclja 7, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. reg.
41137, izdala UE Kranj. g-2260

Golik Tončin, Borova 62, Virovitica,
spričevalo Srednje gradbene in ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 1987. s-2230

Gomboc Ladislav, Hrvatini 71, Anka-
ran, diplomo za strojnega tehnika. g-2065

Gorenc Primož, Sp. Besnica 60, Zgornja
Besnica, vozno karto, na relaciji Pesnica -
Kranj. g-2092

Gorjan Erik, potrdilo o znanju CPP.
p-2020

Gorta Irenca Hrovat, Zrinjskega 17,
Domžale, diplomo - grafičar. g-2095

Goršič Martin, Zatišje 5, Celje, vozniško
dovoljenje, št. 28726. p-2062

Grajžl Daniel, Zgornja Hudinja 13, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, št. 10362.
p-2121

Grden Žiga, Ul. bratov Učakar 104, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 38080,
izdal LPP. s-2153

Gregorič Miha, Vojkova 71, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 13088.
s-2202

Grgurevič Edvard, Trinkova 10, Izola,
diplomo o končani srednji pomorski šoli, št.
II P-199/162. g-2266

Grižon Robi, Vena Pilona 5, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. BC, št. 874.
g-2189

Grizilo Larisa, Bergantova 7, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27472.
s-2355

Grmek Jelica, Starše pri Sežani 83, Seža-
na, zavarovalno polico, št. 0241932. g-2340

Gruden Tomaž, Zlato polje 17, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 737044,
št. reg 37768, izdala UE Kranj. s-2114

Habjanič Slavko, Noršinci 52, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10380.
p-2079

Haddad Frank, Mala vas 27, Ljubljana,
delovno knjižico. s-2050

Homar Rok, Pajerjeva 2, Šenčur, vozov-
nico, izdal Alpetour Škofja Loka, št.
468698. g-2295

Hopovac Halid, Soška 8 a, Koper, delov-
no knjižico. g-2327

Horžan Janja, Zasap 3, Cerklje/Krki, li-
stino. g-2137

Hostnik Darja, Celje, vozniško dovolje-
nje, kat. B, št. 41054. p-2005

Hočevar Janez, Temniška 17, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4813.
g-2178

Hribar Judita, Polje 17, Zagorje, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 5839. p-2131

Hvalica Bogomir, Vojkova cesta 8/c, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje. p-2021

Ivanšek Martin, Naselje heroja Maroka
7, Sevnica, spričevalo 1. letnika Elektro gos-
podarske šole v Mariboru, izdan leta 1982.
s-2010

Janžekovič Dušan, Kicar 61, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 27347, izda-
la UE Ptuj. p-2055

Janc Darko, Ženje 14, Krško, spričevalo.
p-2133

Janc Darko, Ženje 14, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 3272. p-2139

Janjić Hinka, Gradišče 14 c, Vrhnika,
zavarovalno polico, št. 364882. s-2253

Jeglič Boris, Češnjice v Tuhinju 1 C,
Laze v Tuhinju, preklic delavne knjižice,
objavljen v UL RS. št. 32/95. s-2109

Jelnikar Kristina, Na peči 19, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 10907.
s-2243ar

Jene Irma, Mavčiče 75, Mavčiče, spriče-
valo o zaključnem izpitu Ekonomske sred-
nje šole v Kranju, izdano leta 1983, na ime
Zavrl Irma. g-2279

Jenko Franc, Praprotna polica 4, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. 14429. g-2068

Jeraj Milena, Jakčeva 10, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu STŠ Kranj,
izdano na ime Kovač Milena, leta 1984 -
teks. konfekcijska smer. g-2093

Jerman Darja, Zapoge 40, Vodice, dijaš-
ko mesečno vozovnico, št. 879, izdal LPP.
s-2012

Jesenek Gregor, Milčinskega 14, Celje,
spričevalo. p-2076

Jesenih Cvetka Slavinec, Jeruzalem 4,
Ivanjkovci, zaključno spričevalo Šole za
prodajalce v Ptuju. g-2210

Jesih Uršula, Dolenjska cesta 105, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 29233.
s-2045

Jezovšek Jože, Kocbekova cesta 19,
Škofja vas, zavarovalno polico, št. 147438.
g-2067

Jotić Branko, Preglov trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 160826,
izdal MSNZ Ljubljana, S 885102. s-2272

Jugovac Fausto, Oljčna 13, Izola, zava-
rovalno polico, št. 275142. g-2062

Jurkovič Grega, Cesta v staje 2, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 11894.
s-2107

Kajdiž Miroslav, Triglavska 11, Radov-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.14370, izdala Občina Radovljica. s-2146

Kalan Franc, Voglje- Vogljanska 54,
Senčur, vozniško dovoljenje, kat. ABCDE-
FG, št. 20720. g-2180

Kalčić Drago - Maksimiljan, \ure Bence-
tiča 6, Karlovac, diplomo Tehnične šole v
Novem mestu, izdana leta 1989. s-2075

Kamenšek Davor, Hrastje 67, Kranj, let-
no vozovnico, izdal Alpetour Škofja loka.
g-2090

Kanduč Ivan, Levstikova 17, Idrija, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 9320.
p-2099
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Kapetan Zijad, Gosposvetska 4, Celje,
delovno knjižico. p-2114

Kastelic Anton, Lahova cesta 17, Šmarje
Sap, zaključno spričevalo Centra strokovnih
šol - pomočniški izpit, izdano leta 1968.
s-2365

Kastelič Anton, Lahova cesta 17, Šmarje
Sap, spričevalo Šole za voznike motornih
vozil na Ježici, izdano leta 1970. s-2364

Kavo Jani, Trinkova 2, Koper, vozniško
dovoljenje, št. 30167. g-2208

Kerin Metka, Veliki Podlog 27, Lesko-
vec, delovno knjižico, reg. št. 11809. g-2293

Kete Judita, Na hribu 19, Vipava, dijaš-
ko mesečno vozovnico, št. 12404. s-2030

Klaič Jaka, Preglov trg 5, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 32844. s-2040

Kožar Franc, Krka 40 A, Grosuplje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. 315.
s-2332

Koželjnik Vojko, Podgorska c. 12, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št.15100. p-2094

Kodrun Janko, Krištandolska c. 11, Dol
pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, izdala UE Hrastnik. g-2231

Kogovšek Luka, Cesta ob potoku 13,
Log pri Brezovici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10868. s-2161

Kokol Ladislav, Ul. svobode 79, Piran,
delovno knjižico. g-2199

Komar Darko, Sovjak 11, Trnovska vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23774,
izdala UE Ptuj. g-2176

Komatar Marija, Mengeška 7 a, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24702.
s-2315

Konda Janez, Šalka vas 9, Kočevje, hra-
nilno knjižico, št. 734718, izdala HKS Ko-
čevje. g-2174

Kontelj Matjaž, Pod Nasipom 1, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 11850, izda-
la UE Postojna. p-2001

Kopatin Irma, Ulica solidarnosti 4, Liti-
ja, spričevalo 1. letnika Tekstilne šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1993. s-2077

Kopina Zinka, Radovlja 41, Šmarješke
toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, iz-
dala UE Novo mesto. g-2304

Korbar Marko, Glavarjeva 67, Komen-
da, delovno knjižico. s-2124

Kordež Niko, Kamnje 41, Bohinjska Bi-
strica, zaključno spričevalo in diplomo ko-
vinarske šole na Jesenicah, izdano leta 1985.
g-2191

Korošec Bogdan, Mala čolnarska 4f,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 30174. s-2033

Korošec Boris, Na trati 6 a, Lesce, voz-
niško dovoljenje. g-2190

Korošec Uroš, Rimska cesta 44, Laško,
indeks. p-2122

Kos Boris, Podljubelj 269, Tržič, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 5205, izdala UE
Tržič. p-2054

Kotnik Fredi, Vodopivčeva 6, Koper,
spričevalo Srednje družboslovne šole, izda-
no leta 1985. g-2329

Kotnik Simonka, Vraber 18, Loče pri
Poljanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11942. p-2142

Kovačič Tomaž, Pokopališka 4, Celje,
delovno knjižico. g-2066

Kovačič Voja, Grudnica 11, Čepovan,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 694521,
izdala UE Tolmin. p-2023

Košir Živko, Turjak 34, Turjak, vozniš-
ko dovoljenje, kat. ABGH, št. S 43943, št.
reg 79932. s-2244

Kočevar Tatjana, Žamenci 12, Dornava,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje admini-
startivne šole. g-2319

Krajnc Rudi, Arja vas 66, Petrovče, za-
varovalno polico, št. 0341229. g-2235

Kramar Janja, Ulica bratov Učakar 98,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 352458, št. reg 70614. s-2025

Kramperšek Hermina, Dolenji Boštanj
108, Boštanj, izkaznico za dodatno zdravs-
tveno zavarovanje, št. police 192-6/93 - AM
in aneks k pogodbi, št. 2/94 LJ 2502118624.
s-2106

Kramperšek Mirko, Dolenji Boštanj 108,
Boštanj, izkaznico za dodatno zdravstveno
zavarovanje, št. police 192-6/93 -AM in
aneks k pogodbi, št. 2/94 LJ 2502118642.
s-2105

Krampf Ermando, Gortanova 7, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9363.
p-2006

Kranjc Simona, Gabrijele 48, Krmelj, po-
trdilo o znanju CPP, št. 1023. p-2102

Kregulj Andrej, Pod vinogradi 5, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 31314.
g-2331

Kresonja Anton, Svobode 103, Piran,
delovno knjižico. g-2057

Križan Branko, Gradac 98, Gradac, za-
varovalno polico, št. 0302049. g-2301

Kričkovič Duško, Čanžekova 30, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 32779,
izdal LPP. s-2036

Kropivšek Danica, Črnuška cesta 8, Ljub-
ljana, diplomo Trgovske šole v Ljubljani,
izdana leta 1981, na ime Stojko Danica.
s-2225

Kryštufek Boris, Ilirska ulica 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
189542, izdal MSNZ Ljubljana. s-2020

Krčmar Anton, Strelec 5, Čakovec, de-
lovno knjižico. s-2290

Kuhar Anica, Stojanski vrh 3, Cerklje/Kr-
ki, diplomo o opravljeni poslovodski šoli.
g-2336

Kumer Ksenija, Štularjeva ulica 7, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 20126,
izdal LPP. s-2346

Kunej Lojze, CPB 40, Brestanica, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8018.
p-2126

Kvas Boštjan, Migojnice 119 a, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 80325.
p-2044

Lajšič Sanja, Brodarjev trg 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3819. s-2134

Lamper Robert, Pod lipami 36, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 41920.
p-2036

Lampreht Nataša, Spodnja Senica 20 c,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 156272, izdal MSNZ Ljubljana. s-2271

Laterner Lidija, Brilejeva ulica 7, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo, št. 15, izdano
leta 1976, na ime Stoicev Lidija. s-2039

Lavtar Maruška, Dragomerška c. 60 a,
Vrhnika, zavarovalno polico, št. 0281622.
s-2083

Lazar Mateja, Partizbanska 17, Kanal,
potrdilo o znanju CPP. p-2008

Leban Samo, Ul. 1. maja 24, Idrija, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 8944, izdala
Ue Idrija. p-2018

Leban Zvonko, Ozezjan 35/A, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH.
p-2024

Lepoša Stanko, Lucova 10, Petrovci, za-
varovalno polico, št. 0256328. p-2007

Leskovec Rok, Vidmarjeva ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 168182, št. reg 145588. s-2221

Leskovšek Vojko, Lemberg 21, Nova
Cerkev, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
37526. p-2059

Letonje Mihael, Partizanska c. 12, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
13037. p-2095

Lokar Alenka, Hladilniška pot 1 c, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 33268,
izdal LPP. s-2037

Lopatić Brane, Vojkova 5, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 11581.
p-2098

Lovrič Vinko, Podlubnik 156, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
8330. g-2179

Lozar Matej, Malejeva 16, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 26134, izdal
LPP. s-2165

Lužnik Mihael, Celjska cesta 38, Slovenj
Gradec, preklic preklica vozniškega dovo-
ljenja, št. 6571, objavljeno v UL RS, št.
1/96. g-2268

Lubi Suzana, Prešernova 48, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25830.
s-2028

Makovec Jure, Preglov trg 11, Ljublja-
na, spričevalo od 1 - 7. razreda OŠ Martina
Krpana. s-2079

Malavašič Danilo, Cesta talcev 8 B, Jese-
nice, vozniško dovoljenje. g-2069

Malenšek Nataša, Šmartinska 180 a,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
32520. s-2228

Malešič Jasna, Frnkovičeva 10, Ptuj, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 021578. s-229

Mali Sašo Aleksander, Celovška cesta
287, Ljubljana, zaključno spričevalo Sred-
nje frizerske šole, izdano leta 1990. s-2357

Malič Dalibor, Budičinova 4, Koper, voz-
niško dovoljenje. g-2192

Malič Petra, Miren 188, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-2041
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Malnar Katja, Sp. Slivnica 122, Grosup-
lje, dijaško mesečno vozovnico, št. 438.
g-2256

Marinič Jaka, Lamutova 20, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 9395. s-2298

Marinšek Matija, Zalog pri Škofljici 30,
Škofljica, zavarovalno polico, št. 8389583.
s-2200

Marić Suzana, Ul. 1. tankovske 4, Seža-
na, vozniško dovoljenje, št. 13949, izdala
UE Sežana. s-2358

Marič Andraž, Avsečeva 14 a, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 24401,
izdal LPP. s-2147

Marič Matija, Fazan 12, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 27338, izda-
la UE Piran. g-2168

Marjanovič Igor, Vošnjakova 5, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 14129.
s-2041

Marovt Alenka, Braslovče 1, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1005318, izdala UE Žalec. p-2143

Marušič Damjana, Senčna 1, Izola, de-
lovno knjižico. p-2144

Mavrer Bojan, Rožna ulica 11, Bohinj-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 14733. g-2198

Maček Karmen, Šentgotard 15 A, Troja-
ne, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje-
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani,
izdano leta 1994. s-2309

Meglič Gregor, Mlinska pot 8, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 014825.
s-2207

Memić Mervin, Kleče 30, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 5399. s-2048

Mesarič Lidija, Puhova 6, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št.29028, izdal
LPP. s-2203

Meze Robert, Cesta 4. julija 78 B, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14087.
p-2038

Meško Sebastijan, Gorišnica 71, Gori-
šnica, vozniško dovoljenje, kat. GH. g-2306

Mihelčič Staša, Česnikova ulica 16, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Ivan Cankar v Ljubljani, izdano leta
1984. s-2154

Milivojevič Uroš, Vojkovo nabrežje 28,
Koper, potrdilo o končanem usposobljanju,
št. I.N.13/94. g-2335

Mlacović Saša, 27. aprila 31, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 4047. s-2021

Močnik Romana, Spodnji Brnik 18, Cer-
klje, dijaško mesečno vozovnico, št. 2169.
s-2363

Mulavdić Almir, Ulica Slavka Gruma 48,
Novo mesto, indeks, št. 650, šolsko leto
1988/89. p-2085

Nadoh Milena, Volaričeva 36, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9051.
p-2138

Nahtigal Vilma, Pri Ihanu 11, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29598.
s-2326

Narobe Milan, Parmova ulica 16, Dom-
žale, spričevalo I. letnika Srednje šole zago-

stinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
1990. s-2148

Nastran Simona, Studeno 33, Železniki,
vozovnico, izdal Alpetour Škofja Loka, na
relaciji Studeno - Šentvid. g-2070

Nikolič Živojin, Ul. Molniške čete 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 202495. s-2126

Nonar Marija, Brezen 49, Vitanje, za-
ključno spričevalo, št. 7210 Srednješolske-
ga centra Boris Kidrič v Celju, izdano na ime
Sovinca Marija. g-2257

Nosan Bernarda, Sajevec 18, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 7648. s-2013

Novak Andreja, Zaripka 4, Kranj, vo-
zovnici, št. 469655 in št. 470049, izdal Al-
petour Škofja Loka. g-2342

Novak Jože, Valična vas 4, Zagradec,
dijaško mesečno vozovnico za relacijo Ljub-
ljana Zagradec. s-2344

Novak Nevenka, Červanova 15, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 14074,
izdal LPP. s-2155

Novak Tina, Rakovnik 102, Medvode,
delovno knjižico. s-2049

Novoselc Maja, Rakovec 7, Kapele, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 14196. s-2027

Obed Mara, Stomaž 1 a, Dobravlje, voz-
niško dovoljenje, št. 123504. g-2064

Oblak Marko, Verd 132, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10163.
s-2302

Oblak Sandi, Ob progi 5, Izola, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 92, izdala UE Izo-
la. g-2060

Obreza Renata, Ulica talcev 26, Zagorje
ob Savi, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
prodajalce, šolsko leto 1979/80. g-2325

Ograjenšek Marta, Škapinova 14, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 17501, izda-
la UE Celje. p-2052

Oklopčič Elvina, Posavskega ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 204192. s-2282

Omerzu Silva, Trg F. Kozarja 167A,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-2341

Opara Genaro, Izletniška pot 48, Koper,
zaključno spričevalo Gostinske šole Bled,
šolsko leto 1973. g-2097

Oprešnik Simon Gennaro, Ulica bratov
Učakar 96, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. 201017. s-2038

Orel Aleš, Gornji Rudnik II 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 173353.
s-2080

Ornih Dušan, Jeršovci 27, Desternik,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 32125.
g-2111

Osolnik Urša, Glavarjeva 92, Komenda,
avtobusno karto, št. 501150. g-2127

Ovčar Beno, Stantetova ul. 11, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24485.
p-2096

Pajk Marjan, Malo Mlačevo 2, Grosup-
lje, delovno knjižico. s-2017

Palakovič \oj, Alme Vivoda 9, Piran, za-
varovalno polico, št. 371138. g-2233

Patljak Zvonko, Savska c. 4, Lesce, spri-
čevalo o končanem izpitu Srednje živilske
šole v Mariboru, izdano leta 1979. g-2337

Paveo Miran, Kungota pri Ptuju 146,
Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH, št. 17155. g-2323

Perc Dragica, Lončarjev dol 30, Sevni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8311.
p-2084

Perišin Nives, Prešernovo naselje 18, Pi-
ran, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5018,
izdala UE Piran. g-2188

Perko Alojz, Cvibelj 12, Žužemberk,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Poklicne grad-
bene šole v Ljubljani. g-2286

Peršak Feliks, Ulica pregnancev 14, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-2209

Pesjak Stanislav, Arclinska c. 12, Voj-
nik, zavarovalno polico, št. 313237. g-2071

Peternelj Sonja, Červanova ulica 5, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Srednje šole za
družboslovje in splošno kulturo Vida Jane-
žič, izdano leta 1988. s-2019

Peterzol Angela, Proletarskih brigad 18,
Izola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
8053. p-2117

Pezderšek Martin, Breg 5, Novo mesto,
spričevalo Avtošole na Ježici, izdano leta
1975. s-2195

Pečar Matjaž, Podkoren 12, Kranjska go-
ra, spričevalo 1. letnika Srednje lesarske šo-
le v Škofji Loki. g-2324

Pečenko Boris, Ulica 9. korpusa 54, Sol-
kan, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF.
p-2019

Pilaj Dalibor, Koželjskega 3, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22835.
p-2097

Pintar Milan, Glavarjeva 47, Ljubljana,
delovno knjižico. s-2167

Pipan Igor, Šuceva 3 a, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BCG, št. S 227383, št. reg
25249, izdala UE Kranj. g-2308

Pirih Marija, Maistrova 2, Ilirska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
05683, izdala Upravna enota Ilirska Bistri-
ca. s-2149

Pišek Metka, Ul. prekomorske 21, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27030.
g-2281

Planinšek Peter, Savska 4, Lesce, vozniš-
ko dovoljenje, kat., št. 10940. g-2307

Plut Anica, Mestni trg 1, Metlika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Met-
lika. g-2310

Plut Anton, Božakovo 32, Metlika, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH. g-2267

Plut Marko, Mestni trg 1, Metlika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Met-
lika. g-2311

Plut Robert, Rusjanov trg 5, Ljubljana,
spričevalo 1.2.in 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani. s-2082

Podlogar Andreja, Vodmatska 28, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 30475.
s-2163

Polič Avgusta, Ulica bratov Učakar 90,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 111926. s-2088



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 2 – 19. I. 1996 Stran 125

Poljanšek Vojka, Zikova 1, Kamnik, in-
deks, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani
leta 1994. s-2270

Polzelnik Kristina, Srobotnik pri Vel.
Laščah 18, Velike Lašče, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 181148. s-2236

Polzelnik Ljudmila, Srobotnik pri Vel.
Laščah 18, Velike Lašče, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 3648. s-2237

Ponikvar Vanja, Povšetova ulica 98 c,
Ljubljana, indeks Družboslove srednje šole
v Ljubljani, izdan na ime Piškur Vanja.
s-2002

Poravne Marija, J. Ogrinca 11, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11237.
s-2224

Poropat Mihaela, Kampolin 52, Porto-
rož, spričevalo 2. letnika, izdala Srednja
agroživilska šola v Ljubljani leta 1992.
s-2187

Porš Peter, Ob progi 4, Gornja Radgona,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 10376.
p-2134

Potrebuješ Andrej, Lesno Brdo 4 A, Hor-
jul, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
292479, št. reg 30740. s-2343

Poznič Zdravko, Sallaumines 3/B, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 2325. g-2054

Pregard Erni Jernej, Gerbičeva ulica 49
A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1024685, št. reg 200642.
s-2333

Premužič Hilda, Njiverce vas 38, Kidri-
čevo, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.2844. g-2091

Pretnar Irena, Pako 17, Borovnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8396. s-2035

Prevodnik Breda, Zminec 5, Škofja Lo-
ka, listino. g-2136

Primožič Sebastijan, Brodarjev trg 15,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
PTT šole, izdano leta 1992. s-2046

Primon Albert, Šeškova ulica 30, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 9251. s-2264

Prislan Anton, Nizka 4, Rečica ob Savi-
nji, vozniško dovoljenje, kat. BCE, št. 6710.
p-2015

Prusnik Ludvika, Kališka 18, Drulovka,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 4753040, št. 41963, izdala UE Kranj. g-2055

Pungartnik Matjaž, Pot k čuvajnici 39,
Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 125736. s-2119

Radovanovič Sašo, Ferberjeva 1, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-2122

Raišič Ana, Pokopališka 21, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 29319. s-2026

Rajh Jana, Sitarjevška 35, Litija, dijaško
mesečno vozovnico, št. 39244. s-227

Razinger Marica, Strmec 47, Zgornji Le-
skovec, spričevalo 2. letnika in zaključno
spričevalo Poklicno administartivne šole v
Ptuju, iz leta 1982. g-2291

Račič Darko, Ulica Lovre Klemenčiča 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 179081. s-2170

Režek Franc, Kajakaška cesta 34, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 633124, št. reg. 68655. s-2239

Reberšak Jože, Jurčičeva ul. 23., Treb-
nje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št.8867, izdala Občina Trebnje. s-2157

Rekar Nejc, Zasavska 13, Kranj, letno
vozovnico, št. 486341. p-2130

Rep Jožef, G. Ključarovci 33, Tomaž,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH,. g-2232

Revinšek Marjeta, Kajuhova 1, Sevnica,
diplomo Srednje ekonomske šole v Ce-
lju,šolsko leto 1985/86, izdano na ime Breč-
ko Marjeta. p-2065

Rožič Klemen, Gregorčičeva 5, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
29129, izdala UE Domžale. s-2108

Rojko Peter, Ulica Bratov Učakar 54,
Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Srednje veterinarske šole v Ljubljani. s-2359

Rosić Draženko, Tržaška cesta 21, Ljub-
ljana, delovno knjižico. 3-2245

Rosič Draženko, Tržaška cesta 21, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Veržej.
s-2251

Rozina Marko, Gradiške Laze 26, Šmart-
no/Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 8378 in inštruktorsko dovolenje za voz-
nike motornih vozil B kategorije. s-2322

Rumbak Mirko, Svedruža 104, Krapina,
diplomo Srednje šole tehničnih strok in oseb-
nih storitev v Ljubljani – avtošola na Ježici,
izdana leta 1982. s-2289

Rus Mojca, Šuštarjeva kolonija 32, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. BG,
št.10215. g-2118

Sadar Jože, Na pristavi 23, Laško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6801. p-2103

Samardžija Aleš, Trubarjeva cesta 81,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 631027, št. reg 140598. s-2005

Samardžija Aleš, Trubarjeva cesta 81,
Ljubljana, zavarovalno polico št. AO
151094, izdala Zavarovalna družba Adria-
tic. s-2123

Samardžija Vladimir, Kolodvorska 9,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10402. g-2063

Sambi Guido, Cankarjeva cesta 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
766891, št. reg. 123233. s-2249

Savanović Jovana, Savlje 66, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 12584.
s-2081

Sedlar Marjan, Mirna peč 10, Trebelno,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, izdala
UE Trebnje. s-2299

Sedminek Cvetko, Kidričeva 69, Rogaš-
ka Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
1971. p-2110

Seliškar Mojca, Župančičeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 85810. s-2015

Seničar Urban, Cesta v Zadrže 1, Šmarje
pri Jelšah, indeks Pravne fakultete v Ljublja-
ni. 3-2214

Sešek Mojca, Bernikova 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 8034. s-2120

Sinkovič Tina, Maroltova 3, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 26632.
s-2086

Sitar Tina, Grobeljska 4, Mengeš, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 27.812, iz-
dala Upravna enota Domžale. s-2205

Siter Mojca, Ponkvica 2 a, Ponikva, voz-
niško dovoljenje, št. 8347. p-2035

Sivec Mitja, Malgajeva 20, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 21306, izdal
LPP. s-2145

Skrbinšek Aleš, Mestni vrh 54 A, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29834.
g-2312

Skubic Špela, Ob potoku 25, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 7866.
s-2008

Slavič Bogomira, Bokeci 26/a, Križevci
pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 3951. p-2118

Slobodnik Petra, Kunaverjeva 1, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 7744,
izdal LPP. s-2142

Sluga Gordan, Liminjanska 83, Porto-
rož, zavarovalno polico, št. 031737. g-2265

Sluga Nataša, Gregorčičeva 10, Izola,
indeks SEDŠ Koper, šolsko leto 1987/88.
g-2128

Sternad Adalbert, Ljubljanska c. 28,
Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 15014, izdala UE Grosuplje.
s-2156

Strajnšak Milena, Lackova ulica 15, Gor-
nja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 2684. p-2026

Stropnik Emilija, Celjska c. 35, Vojnik,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 20394.
p-2061

Stropnik Zdravko, Celjska cesta 35, Voj-
nik, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
6824. p-2060

Sušnik Rosanda, Nasipi 9, Trbovlje, de-
lovno knjižico. p-2067

Svetek Marija, Slape 72, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 246307. s-2330

Šabić Ismir, Šmartinska 135, Ljubljana,
indeks Trgovske srednje šole v Ljubljani.
s-2201

Šebenik Jana, Brezje pri Dobrovi 67,
Ljubljana, diplomo Srednje zdravstvene šo-
le v Ljubljani, izdana leta 1987. s-2223

Ševerkar Igor, Tržaška cesta 583, Brezo-
vica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
148001, izdal MSNZ Ljubljana, S 516599.
s-2275

Šimc Kristina, Vrhovci c. XIX 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
209232. s-2034

Šincek Damir, Na jami 9, Ljubljana, spri-
čevalo 8. razreda OŠ Franceta Bevka. s-2218

Škarja Nataša, Ul. 25. maja 4, Litija,
indeks in diplomo Centar strokovnih šol v
Ljubljani. s-2316

Škedelj Andreja, Dobrava 13, Podbočje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15711.
p-2043

Škergat Simon, Kubed 5, Gračišče, de-
lovno knjižico. g-2131



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 126 Št. 2 – 19. I. 1996

Škof Jožefa, Slavka Gruma 23, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2865. g-2094

Škofič Bojan, Škofjeloška cesta 25, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
43536. s-2016

Šmuc Vanja, Podjunska ulica 12, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Vzgojiteljskešo-
le, izdano leta 1979, na ime Tiller Vanja.
s-2368

Šober Lidija, Deteljica 2, Tržič, spriče-
valo 6. razreda OŠ Borisa Kidriča Rogaška
Slatina, letnik 1976. g-2171

Šrot Karel, Ul. bratov Babinik 45, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 21762.
s-2078

Štavbe Franc, Cankarjeva 3, Zreče, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3904.
p-2030

Štendler Tjaša, Podlipovica 33, Izlake,
letno vozovnico, št. IK 00211, šolsko leto
95/96. p-2068

Štimpfel Damjana, Velika strmica 13,
Trebelno, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9276. s-2184

Štubelj Danilo, Kamnogoriška cesta 41,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Industrijske kovinarske šole Litostroj v Ljub-
ljani, izdano leta 1977. s-2274

Tomić Dalibor, Rajičeva 99, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, izdal LPP.
s-2144

Toplak Rozalija, Hubadova ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
813258, št. reg. 73661. s-2104

Topolovec Boštjan, Ul. Metoda Mikuža
10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 197512. s-2317

Topolovec Marija, Arbajterjeva 7, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30001.
p-2177

Turk Boštjan, Zagorje ob Savi, vozniško
dovoljenje, kat. BFH, št. 10364. p-2034

Turner Anton, Devina 25, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
7433. g-2166

Tušek Klemen, Podlubnik 159, Škofja
Loka, zaključno spričevalo Srednje kovi-
narske cestno prometne šole v Škofji Loki,
izdano leta 1994. s-2353

Umić Harun, Trg Veljka Vlahoviča 11,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št.12591. s-2354

Urbanc Gašper, V Dovjež 28, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 15158,
št. reg 136453. s-2186

Uzankar Klemen, Zoisova 13, Kranj, in-
deks, št. 34962. g-2292

Vasev Boris, Kogojeva 6, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 30433, izdal
LPP. s-2141

Velagić Selvina, Cesta v Zgornji log 24,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,št.
9723. s-2175

Vesel Aleš, Mali Podljubenj 6, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
27493. g-2215

Večerin Andrej, Bernekerjeva ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 230067, št. reg. 73682. s-2366

Vižintin Rok, Cankarjeva 1 c, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. B, izdala UE Vele-
nje. p-2050

Vidmar Drago, Zakot 46 c, Brežice, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 7988.
p-2069

Vidmar Sašo, Stržovo 8, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8666. p-2111

Vidmar Simon, Rutarjeva 6, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje. p-2022

Vidmar Živa, Cesta 27. aprila 1, Ljublja-
na, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolnov, št. 02/13-8011/94. s-2238

Vidovič Zinka, Bukovci 143, Markovci
pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
26516. g-2059

Vilfan Jože, Zgornje Bitnje 22, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
51085, izdala UE Kranj. g-2334

Vitomir Milorad, Stoženska 2, Ljublja-
na, spričevalo o končani šoli za voznike
motornih vozil, izdano leta 1975. s-2074

Vodišek Ana, Gradišče pri Litiji 10,
Šmartno/Litija, vozniško dovoljenje,
kat.BGH, št. 2616. s-2076

Vodopivec Špela, Medenska cesta 52,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
4818. s-2194

Vončina Simona, Stari trg 104, Slovenj
Gradec, preklic vozniškega dovolenja, ob-
javljen v UL RS, št. 73/95. p-2057

Vrbnjak Saša, Križevci pri Ljutomeru
20, Križevci pri Ljutomeru, vozniško dovo-
ljenje, kat. ABGH, št. 8036. p-2002

Vrenko Manja, Trg mlad. delovnih bri-
gad 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 150162. s-2283

Vrhovnik Zvonko, Liprajeva c. 30, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
9581. s-2024

Vrhunec Miha, Veselova ulica 16, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 301740, izdala
Zavarovalna družba Adriatic. s-2160

Zagoda Tanja, Žibernik 20, Rogaška Sla-
tina, indeks FNT smer Farmacija v Ljublja-
ni. s-2350

Zajc Avgust, Valburga 15/a, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,C,E,G,H, iz-
dal MSNZ Ljubljana. s-2125

Zajc Maja, Krvavška cesta 26, Cerklje na
Gorenjskem, indeks Pedagoške fakultete v
Ljubljani. s-2206

Zajšek Zdenka, Anželova 26, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 513. s-2212

Zaplotnik Jure, Novake 5, Golnik, vo-
zovnico, na relaciji Golnik-Križe (enosmer-
na), izdal Alpetour Škofja Loka. g-2121

Zarač Rajko, Batajnica, spričevalo 3. let-
nika Srednje kovinske šole v Mariboru, šol-
sko leto 1976/77. s-2117

Zelenik Jelka, CMD 3, Ptuj, maturitetno
spričevalo Gimnazije Ptuj, šolsko leto 73/74,
na ime Sotlar Jelka. p-2116

Zupan Gregor, Adamičeva 22, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 20714.
s-2133

Zupan Matjaž, Struževo 40 A, Kranj,
vozniško dovoljenje. g-2213

Zupančič Dragica, Litijska cesta 357,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11454. s-2115

Zupančič Janez, Ul. Nadgoriških borcev
39, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
281023. s-2370

Zvoljenk Stanislav, Požarnice 48, Vna-
nje Gorice, delovno knjižico. s-2072

Žagar Marko, Skaručna 20, Vodice, de-
lovno knjižico. s-2349

Žakelj Marko, Rovtarske Žibrše 22, Lo-
gatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
534375, št. reg. 4786. s-2047

Žargi Nana, Križevniška ulica 12, Ljub-
ljana, indeks Akademije za likovno umet-
nost v Ljubljani. s-2029

Železnik Marija, Ulica IX. korpusa 7,
Izola, zavarovalno polico, št. 0351838.
g-2197

Žgajner Ivan, Sp. Sečovo 14, Rogaška
Slatina, zavarovalno polico, št. 299106.
p-2092

Žibert Lucija, Bevško 67, Trbovlje, let-
no vozovnico, št. OŠ 00025, šolsko leto
95/96. p-2101

Žlender Marina Barbara, Omejčeva ulica
1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 180884. s-2367

Žlender Marko, Virštan 41 a, Podčetr-
tek, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
15205, izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-2113

Žulič Vesna, Gorica 3, Leskovec, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BFH, št. 11604. p-2031

Žuran Mirko, Hudo 12, Tržič, vozniško
dovoljenje. p-2107
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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 podzakon-
skimi 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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Izdaja Časopisni zavod Uradni list RS – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tiska tiskarna SET, d.o.o., Vevče

Pravkar izšlo!

PREDPISI O DEDOVANJU
z uvodnimi pojasnili dr. Karla Zupančiča

Četrta dopolnjena izdaja

Slovenski zakon o dedovanju velja dvajset let, zadnjič pa je bil posredno spremenjen
sredi minulega leta, ko so določene pristojnosti sodnikov prevzeli notarji. V obliki
notarskega zapisa je namreč po novem treba sklepati pogodbe o dosmrtnem
preživljanju, darilne obljube, darilne pogodbe za primer smrti itd.

Profesor dednega prava na ljubljanski pravni fakulteti dr. Karel Zupančič v uvodnih
pojasnilih na poljuden način podrobneje razlaga vsebino posameznih določb zakona o
dedovanju in drugih predpisov. Pri tem posebej opozarja, da je treba novi ustavni
ureditvi, ki daje večji pomen lastninski in dedni pravici, prilagoditi tudi zakonodajo na
tem področju.

Poleg prečiščenega besedila zakona o dedovanju so v tej knjižici objavljeni tudi:
– zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev, ki ga je državni zbor sprejel decem-
bra lani, in za dedovanje pomembne določbe iz
– zakona o denacionalizaciji,
– zakona o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih razmer-
jih,
– zakona o nepravdnem postopku,
– zakona o davkih občanov – nove davčne stopnje na dediščine in darila so povzete
iz zadnje lanske številke Uradnega lista RS, ki je izšla 30. decembra 1995,
– zakona o notariatu.

Cena 2310 SIT (10333)

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.


