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Sodni register

LJUBLJANA

Rg-21771

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00620 z dne 31. 3. 1995 pod št. vložka
1/26178/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis d.o.o. s temile podatki:

Matična št. 5891639
Firma: ILLI, družba za trgovino in sto-

ritve, d.o.o., Šmarje-Sap, Tlake 25
Skrajšana  firma:  ILLI,  d.o.o.,  Šmar-

je-Sap
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šmarje-Sap, Tlake 25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Illicher Tullio, Gorizia, Via

Favetti N. 5, vstop 7. 2. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Majhen Tatjana, Pernica, Gruševo
18, imenovana 7. 2. 1995, zastopa in pred-
stavlja družbo doma in v tujini omejeno, do
zneska 500.000 SIT, nad tem zneskom pa
samo na podlagi predhodnega pisnega so-
glasja ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana 31. 3. 1995: 2415
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin; 2420
Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih
agrokemičnih izdelkov; 2931 Proizvodnja
traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetij-
skih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgo-

vina na drobno z motornimi gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s

pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 517
Druga trgovina na debelo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pija-
čami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 523 Trgovina na drobno s far-
macevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroš-
ko opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d. n.; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
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nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d. n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7484 Druge raznovrstne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d. n.

Rg-22756

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09520 z dne 6. 6. 1995, pri subjektu vpi-
sa TABAS, podjetje za gradbeništvo, tr-
govino in gostinstvo, d.o.o., Brezovica pri
Ljubljani, Podsvetija 39, pod vložno št.
1/15034/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št. 5553733
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelja: Tabaković Sulejman in

Sadar Vesna, oba Brezovica pri Ljubljani,
Podsvetija 39, vstopila 27. 1. 1992, vložila
po 752.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-23243

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10623 z dne 31. 7. 1995, pri subjektu
vpisa OXIA, podjetje za trgovino in za-
stopstva, d.o.o., Ljubljana, Brilejeva ul.
22, pod vložno št. 1/13894/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo osnov-
nega kapitala, dejavnosti in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št. 5525420
Osnovni kapital: 1,746.000 SIT
Ustanovitelja: Jakše Karin, Ljubljana,

Brilejeva ulica 22, vstopila 16. 9. 1991, vlo-
žila 873.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja in Snedec Boris, Ljubljana, Petrovičeva
9, vstopil 16. 9. 1991, vložil 873.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe je trgovanje na debelo
in drobno: z neživilskimi proizvodi, z živi-
no, s pohištvom vseh vrst, kovinskimi in
železarskimi izdelki, z elektrotehniškimi in
elektronskimi aparati, radijskimi in TV spre-
jemniki ter s celotno akustično opremo, iz-
delki, oprema in potrebščine, namenjeni za
osebno varstvo pri delu, civilno in protipo-
žarno varstvo ter splošno ljudsko obrambo,
tehnična oprema in rezervni deli, orodja in
potrebščine, reprodukcijski in potrošni ma-
terial za oskrbovanje proizvodnje, obrti, in-
frastrukturnih in storitvenih dejavnosti, iz-
delki za šport, lov, ribolov in kampiranje ter
nudenje storitev na področju športa in re-
kreacije, nabava avtomobilov vseh vrst, stro-
jev in rezervnih delov ter celotne kmetijske
mehanizacije, nabava in prodaja koles in
motornih koles in konsignacijska prodaja;
agencijski, posredniški in komisijski posli
ter zastopanje domačih partnerjev vseh gos-
podarskih panog; finančno računovodske
storitve; zastopanje firm; storitve reklame
in ekonomske propagande, marketing; ko-

mercialni posli pri uresničevanju funckije
prometa blaga in storitev; turistične usluge
na področju organizacije in posredovanja
turističnih aranžmajev doma in v tujini;
montaža, servis in vzdrževanje izdelkov in
polizdelkov na področju kovinske in elek-
tronske industrije; odkup, prodaja, cenitve
in posredništvo nepremičnin; akviziterstvo;
finančni inženiring, ki zajema finančno sve-
tovanje, pridobivanje in plasma finančnih
sredstev; storitve prevajanja v in iz tujih
jezikov; osebne storitve, ki obsegajo vars-
tvo otrok, pomoč v gospodinjstvu; menjal-
niški posli; administrativni servis (prepiso-
vanje tekstov, kopiranje, fotokopiranje, raz-
množevanje, lektoriranje); proizvodnja gob.

Rg-27058

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14040 z dne 14. 9. 1995, pri subjektu
vpisa EURO SPEKTER, podjetje za tržne
komunikacije, d.o.o., Tržaška 123, Ljub-
ljana, sedež: Tržaška 123, Ljubljana, pod
vložno št. 1/02402/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in skraj-
šane firme, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo sedeža in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št. 5292042
Firma: EUROSPEKTER, d.o.o., pod-

jetje za tržne komunikacije, Ljubljana,
Trebinjska 11

Skrajšana   firma:   EUROSPEKTER,
d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Trebinjska 11
Osnovni kapital: 1,876.000 SIT
Ustanovitelj: Čož Srečko, Ljubljana,

Brodarjev trg 6, vstopil 22. 9. 1989, vložil
1,876.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 14. 9. 1995: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 6523 Drugo finančno posredništvo,
d. n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetništvo in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9220
Radijska in televizijska dejavnost; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d. n.; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d. n.

Rg-27536

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16175 z dne 16. 11. 1995, pri subjektu
vpisa  NOBLE,  trgovsko  in  proizvodno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Suha-
dolčanova 39, Ljubljana, pod vložno št.
1/24642/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št. 5383382
Firma: NOBLE AIR, Mednarodno pod-

jetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: NOBLE AIR, d.o.o.,

Ljubljana
Osnovni kapital: 1,916.000 SIT
Ustanovitelja: Korc Anton, vstopil 16. 8.

1993 in Korc-Camplin Mojca, vstopila 11. 7.
1990, oba iz Ljubljane, Suhadolčanova 39,
vložila po 958.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 16. 11. 1995: 3530
Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d. n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d. n.

Rg-28213

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16611 z dne 18. 7. 1995, pri subjektu
vpisa ITP, podjetje za inženiring, trgovi-
no  in  posredovanje,  d.o.o.,  Ljubljana,
Topniška 35a, sedež: Topniška 35a, Ljub-
ljana, pod vložno številko 1/12662/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in deležev s temile podat-
ki:

Matična št. 5500508
Ustanovitelja: Malenšek Ana, izstopila

18. 4. 1994; Petančič Rastko, Ljubljana,
Rusjanov trg 8, vstopil 27. 6. 1991, vložil
8.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16969

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00201 z dne 25. 4. 1995 pri subjektu
vpisa VARNOST VIČ, p.o., podjetje za
varovanje premoženja, Ljubljana, Kopr-
ska 94, sedež: Koprska 94, Ljubljana, pod
vložno št. 1/03146/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5174538
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Drašler Borut, razrešen 30. 11. 1994;
Dovjak Marjan, Domžale, Ljubljanska 76,
imenovan 1. 12. 1994, zastopa podjetje kot
v.d. direktorja v okviru dejavnosti podjetja,
sklepa vse pogodbe in opravlja druga prav-
na dejanja neomejeno, razen pri sklepanju
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pogodb o nakupu in prodaji nepremičnin, ki
jih sklepa po predhodnem soglasju delav-
skega sveta, ter zastopa podjetje pred so-
dišči in drugimi organi.

Rg-22057

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13734 z dne 18. 4. 1995 pri
subjektu  vpisa  VARNOST  SISTEMI,
d.o.o., podjetje za varovanje in pomožne
storitve na področju varovanja, Ljublja-
na, Koprska 94, sedež: Koprska 94, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/13999/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, dejavnosti in povečanje osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5539366
Firma:  VARNOST  SISTEMI,  d.o.o.,

podjetje za gospodarski inženiring in sto-
ritve, Ljubljana

Osnovni kapital: 1,566.000 SIT
Ustanovitelji: VARNOST VASTOR,

p.o., Ljubljana, Koprska 94, vstop 31. 10.
1991, vložek 152.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Brezovnik Alojz, Ljubljana, Ul.
prvoborcev 23, vstop 31. 10. 1991, vložek
152.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Čepon Milena, Horjul, Horjul 199, vstop
31. 10. 1991, vložek 30.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Gruden Branko, Gro-
suplje, Pod gozdom IV/7, vstop 31. 10.
1991, vložek 30.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jankovič Alenka, Ljubljana, Bro-
darjev trg 7, vstop 31. 10. 1991, vložek
30.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jug
Justina, Ljubljana, Viška 49, vstop 31. 10.
1991, vložek 122.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Popit Vasja, Kamnik, Perkova
16, vstop 31. 10. 1991, vložek 691.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Selan Uroš Ci-
ril, Ljubljana, Dobrunjska c. 36d, vstop
31. 10. 1991, vložek 30.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Tomažič Peter, Škoflji-
ca, Lanišče 70, vstop 31. 10. 1991, vložek
30.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Skok Evgenija, Ljubljana, Brodarjev trg 7,
vstop 31. 10. 1991, vložek 10.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Šporar Jože, Liti-
ja, Vače 5, vstop 31. 10. 1991, vložek 30.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zupančić
Snežana, Ljubljana, Ziherlova 40, vstop
15. 4. 1992, vložek 30.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; FINMEDIA, d.d., Ljub-
ljana, Mali trg 6, vstop 31. 10. 1991, vložek
10.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Cvetek Silva, Ljubljana, Pod bukvami 12,
vstop 31. 10. 1991, vložek 213.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1995: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje.

Srg 94/08843 Rg-23276

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08843 z dne 10. 4. 1995, pri subjektu
vpisa ST-STORITVE TRGOVINA, d.o.o.,
Privoz  5,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/20024/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala, zastopnika in

uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št. 5699134
Firma:  ST-STORITVE  TRGOVINA,

d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 2,299.536 SIT
Ustanovitelja: Bjedov Silva, Ljubljana,

Cesta XIX/11, vstopila 27. 9. 1992, vložek:
1,149.768 SIT, odgovornost: ne odgovarja
in Bjedov Timošenko, Ljubljana, Cesta
XIX/11, vstopil 16. 5. 1994, vložek:
1,149.768 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Bjedov Timošenko, imenovan 16.
5. 1994, Ljubljana, Cesta XIX/11, zastopa
brez omejitev, kot namestnik direktorja.

PTUJ

Rg-13020

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/01771 z dne 9. 3. 1995 pri subjek-
tu vpisa M. M. STRELEC, podjetje za
razvoj, proizvodnjo, trgovino, uvoz in iz-
voz ter storitve, d.o.o., sedež: Ptujska go-
ra  10/a,  Ptujska  gora,  pod  vložno  št.
1/03356/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in de-
javnosti ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št. 5466130
Osnovni kapital: 1,690.296 SIT
Ustanovitelj: Strelec Milan, Ptujska gora

10/a, vstop 11. 12. 1990, vložek 1,690.296
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se spremeni, tako da se doda-
ta: trgovina na debelo in drobno z živilski-
mi proizvodi, posredovanje znanja in teh-
nologije ter delovnih izkušenj tretjim fizič-
nim in pravnim osebam.

Družba opravlja naslednje dejavnosti:
razvoj, izdelava in servisiranje elektronskih
sklopov, naprav in strojev; posredovanje
znanja in tehnologije ter delovnih izkušenj
tretjim fizičnim in pravnim osebam; zasto-
panje domačih firm; servisiranje za domače
in tuje firme; trgovina na debelo in drobno z
neživilskimi proizvodi; trgovina na debelo
in drobno z živilskimi proizvodi; gostinske
storitve prehrane in nastanitve; turistično
posredovanje; uvoz in izvoz neživilskih
proizvodov; zastopanje tujih firm.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

KOPER

Srg 713/94 Rg-11498

To sodišče kot registrsko sodišče objav-
lja naslednji oglas:

Družba ALEŠ, podjetje za proizvod-
njo, promet in storitve na domačem in
zunanjem trgu, d.o.o., Šmarje pri Sežani
16a, Sežana, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1/3482/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanoviteljice z
dne 3. 5. 1994.

Ustanoviteljica Nevenka Štefančič iz
Šmarij pri Sežani 16/a, Sežana, ugotavlja,
da družba razen ustanovnega kapitala v vi-
šini 8.000 SIT, nima svojega premože-
nja-kapitala. Navedena sredstva so deponi-
rana na depozitnem računu. Žiro račun ni
bil odprt.

Ustanoviteljica izjavlja, da so plačane
vse obveznosti družbe in prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Preostanek premoženja družbe pripada
ustanoviteljici.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 7. 3. 1995

Srg 94/00706 Rg-14284

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/00706 z dne 28. 4. 1995, pod št. vložka
1/02314/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5505402
Firma:  G.P.R.,  pomorski  inženiring,

d.o.o., Lucija
Skrajšana firma: G.P.R., d.o.o., Lucija
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo.
Sedež: Portorož, Lucija, Garibaldije-

va 15
Osnovni kapital: 9.000 SIT
Ustanovitelji: Radič Joško, Padovan Pe-

rica in Golob Miroslav.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Oveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe so prevze-
li solidarno v enakih deležih družbeniki Još-
ko Radič, Garibaldijeva 15, Lucija, Porto-
rož, Perica Padovan, Cesta na Markovec 16,
Koper in Miroslav Golob, Senčna pot 26,
Portorož.

Srg 1349/94 Rg-15722

Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:

Družba  ECAD,  ekološki  inženiring,
d.o.o., Koper, Gozdna pot 4, ki je vpisana
pri tem sodišču pod vložno št. 1/1595/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 5. 1994.

Družbeniki dr. Jadran Faganeli iz Kopra,
Gozdna pot 4, dr. Alenka Malej iz Kopra, C.
na Markovec 17, dr. Valentina Turk iz Pira-
na, IX. korpusa 38 in mag. Vlado Malačič iz
Pirana, Razgled 29, izjavljajo, da so popla-
čane vse obveznosti družbe, da družba nima
in ni imela zaposlenih delavcev in da prev-
zamejo obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bi ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese vsakemu ustanovitelju
po enakih deležih.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 2. 6. 1995
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Srg 1949/94 Rg-21179

Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sk-
lep:

Družba LIDO, podjetje za trgovino, za-
stopanje in storitve, d.o.o., Sežana, Parti-
zanska 33b, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1/1313/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
20. 6. 1994.

Družbenik in ustanovitelj Aleksander Je-
len iz Sežane, Pod Sedovnikom 7, izjavlja,
da so poplačane vse obveznosti družbe, da
družba ni imela zaposlenih delavcev in da
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na ustanovitelja.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 18. 8. 1995

Srg 94/00527 Rg-21534

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/00527 z dne 17. 8. 1995, pod št. vložka
1/01084/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5358949
Firma: FIS, podjetje za ekonomske sto-

ritve in svetovanje, d.o.o., Izola, Trg pri
bolnici 1

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

govornostjo
Sedež: Izola, Trg pri bolnici 1
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanoviteljice: Malec Luana, Šare Ines

in Hladnik Magda.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti družbe so prevzele
družbenice Luana Malec iz Kopra, Gari-
baldijeva 5, Ines Šare iz Kopra, Sergeja
Mašere 9 in Magda Hladnik iz Kopra, Roz-
manova 7.

Srg 94/01029 Rg-21546

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/01029 z dne 17. 8. 1995, pod št. vložka
1/02943 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5588545
Firma: FORMANOVA – opremljanje

interierov, d.o.o., Izola, Ljubljanska 15
Skrajšana   firma:   FORMANOVA –

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

govornostjo
Sedež: Izola, Ljubljanska 15
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Jevšnik Janez.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel  družbenik  Janez  Jevšnik,  Malija  91,
Izola.

Srg 94/01180 Rg-23471

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
94/01180 z dne 4. 9. 1995, pod št. vložka
1/02120/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča prenehanje po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št. 5515718
Firma: MEG, proizvodnja tekstilnih iz-

delkov – trgovina – servisiranje, d.o.o.,
Koper

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

govornostjo
Sedež: Koper, Cesta X/12, Prade
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Boršič Ksenija in Bažon

Boris.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe sta prev-
zela družbenika Ksenija Boršič, Cesta X/12,
Prade, Koper in Boris Bažon, Fermiči, b.b.,
Novigrad, Hrvaška.

Srg 94/01161 Rg-25427

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/01161 z dne 30. 10. 1995 pod št. vložka
1/03256/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: CENTRADE, trgovsko podjet-
je, d.d., Titov trg 4, Koper

Skrajšana  firma:  CENTRADE,  d.o.o.,
Koper

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Koper, Titov trg 4
Osnovni kapital: 64.000 SIT
Ustanoviteljica: Smerdu Eda.
Izbrisa družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku pod št. Srg 1161/94 z
dne 30. 10. 1995. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela ustanoviteljica Eda Smerdu iz Izole,
Skladiščna ul. 2.

Srg 94/02438 Rg-26895

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/02438 z dne 21. 11. 1995 pod št. vložka
1/02800/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5565677
Firma: EUROMÖBEL, export-import,

trgovina in storitve, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: EUROMÖBEL, d.o.o.,

Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koper, Dolga reber 6
Osnovni kapital: 314.850 SIT
Ustanovitelji: EUROMAX S.r.l., EST-

FINANCE, d.o.o., Koper in Petrinja Da-
nilo.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku pod št. Srg 2438/94 z dne
21. 11. 1995. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe so prevzeli us-
tanovitelji: EUROMAX S.r.l. iz Italije,
Grezzana (VR), Via Tavigliana 3, EST-FI-
NANCE, d.o.o., Koper, Dolga reber 6 in
Petrinja Danilo iz Kopra, Dolga reber 6.

KRANJ

Srg 2549/94 Rg-10019

Družba LAVTAR TRANS, podjetje za
transport in storitve, d.o.o., Selca, s sede-
žem Golica 2, Selca, vpisana na reg. vl. št.
1/3936/00, preneha po skrajšanem postop-
ku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame druž-
benik Jelenc Filip, Golica 2, Selca.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Temeljno sodišče v Kranju

enota v Kranju

dne 18. 8. 1995

Srg 2728/94 Rg-10027

Družba  VIHAR,  trgovsko  podjetje,
d.o.o., Kranj, s sedežem v Kranju, Ruči-
gajeva 29, vpisana na reg. vl. št. 1/3433/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame druž-
benik Zupan Aleš, Ručigajeva 29, Kranj.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Temeljno sodišče v Kranju

enota v Kranju

dne 22. 8. 1994

Srg 795/94 Rg-10052

Družba LOGIN, inženiring, trgovina,
izvoz-uvoz,  Olševek,  s  sedežem  v  Ol-
ševku 4, Preddvor, vpisana na reg. vl. št.
1/3113/00, preneha po skrajšanem postop-
ku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame druž-
benik Marko Logar, Olševek 4, Preddvor.

Srg 1163/94 Rg-10053

Družba VESNA 92, gradbeno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Tržič, s sedežem v
Tržiču, Trg svobode 25, vpisana na reg. vl.
št. 1/3522/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame druž-
benik Ferid Krupič, Brda 61, Velika Kladu-
ša, začasno Trg svobode 25, Tržič.

Zoper ta sklepa družbenikov o preneha-
nju družb je dopusten ugovor pri tem sodiš-
ču v 15 dneh po objavi teh sklepov, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklepa o izbrisu družb
iz registra.

Temeljno sodišče v Kranju

enota v Kranju

dne 16. 1. 1995

Srg 12/95 Rg-12323

Družba  EUROENERGETIKA,  elek-
trotehnično podjetje, d.o.o., Žirovnica, s
sedežem Doslovče 58, Žirovnica, vpisana
na reg. vl. št. 1/2244/00, preneha po skraj-
šanem postopku.
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Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
družbenika Jauh Franc, Doslovče 5B, Ži-
rovnica in Knavs Roman, Mošnje 8A, Ra-
dovljica.

Srg 314/95 Rg-12327

Družba  VRBA  COMMERCE,  izvoz-
no-uvozno   trgovsko   podjetje,   d.o.o.,
Kranj, s sedežem Struževo 4, Kranj, vpi-
sana na reg. vl. št. 1/3803/00, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame druž-
benik Pleša Tomaž, Struževo 4, Kranj.

Srg 191/95 Rg-12331

Družba EPROM, storitve in trgovina,
Bohinjska Bistrica, d.o.o., s sedežem Pod
Rebrom 4, Bohinjska Bistrica, vpisana na
reg. vl. št. 1/4690/00, preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame druž-
benik Gašperin Damjan, Pod Rebrom 4, Bo-
hinjska Bistrica.

Srg 4109/94 Rg-12343

Družba TOTAL, podjetje za trgovino
in storitve, Britof, d.o.o., s sedežem Britof
205,  Kranj,  vpisana  na  reg.  vl.  št.
1/1959/00, preneha po skrajšanem postop-
ku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
družbenika Žura Marko, Britof 205, Kranj
in Dobnikar Vinko, Britof 225, Kranj.

Zoper te sklepe družbenikov o preneha-
nju družb je dopusten ugovor pri tem sodiš-
ču v 15 dneh po objavi teh sklepov, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklepe o izbrisu družb
iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 14. 3. 1995

Srg 3710/94 Rg-12355

Družba ROMA-TRADE, trgovina z ne-
živili in mešanim blagom, d.o.o., Kranj, s
sedežem Nadižarjeva 13, Kranj, vpisana
na reg. vl. št. 1/2975/00, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame druž-
benik Torkar Marko, Nadižarjeva 13, Kranj.

Srg 3586/94 Rg-12364

Družba  QUATTRO,  podjetje  za  izo-
braževanje voznikov vozil na motorni po-
gon, trgovino, posredovanje in zastopa-
nje ter storitve, Cerklje, d.o.o., s sedežem
Cerklje, Dvorje 92, vpisana na reg. vl. št.
1/2839/00, preneha po skrajšanem postop-
ku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame druž-
benik Zorman Tomaž, Dvorje 92, Cerklje.

Zoper ta sklepa družbenikov o preneha-
nju družb je dopusten ugovor pri tem sodiš-
ču v 15 dneh po objavi teh sklepov, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklepa o izbrisu družb
iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 16. 3. 1995

Srg 3042/94 Rg-13117

Družba VITRA, podjetje za trgovino
na drobno in debelo, Bled, d.o.o., s sede-
žem Bled, Partizanska 32/c, vpisana na reg.
vl. št. 1/547/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame druž-
benik Gogala Helmut, Partizanska 32/c,
Bled.

Srg 3810/94 Rg-13133

Družba MACESEN, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Že-
lezniki, s sedežem v Železnikih, Podpore-
zen 6, vpisana na reg. vl. št. 1/4326/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame druž-
benik Prezelj Božo, Železniki, Podporezen
6.

Zoper ta sklepa družbenikov o preneha-
nju družb je dopusten ugovor pri tem sodiš-
ču v 15 dneh po objavi teh sklepov, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklepa o izbrisu družb
iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 23. 3. 1995

Srg 3889/94 Rg-13387

Družba KONTRADE, trgovina, stori-
tve in špedicija, d.o.o., Jesenice, s sede-
žem na Jesenicah, Verdnikova 18, vpisana
na reg. vl. št. 1/2673/00, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
družbenika Bundalo Nuša in Komic Jože,
oba Verdnikova 18, Jesenice.

Srg 264/95 Rg-13400

Družba SPES, agencija, marketing-tr-
govina, d.o.o., Bled, s sedežem na Bledu,
Kidričeva  15,  vpisana  na  reg.  vl.  št.
1/573/00, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo
družbeniki Juhart-Thaler Breda, Miklošiče-
va 22, Ljubljana, Glišič Srečko, Vojkova
52, Ljubljana in Thaler Tomaž, Kidričeva
15b, Bled.

Zoper ta sklepa družbenikov o preneha-
nju družb je dopusten ugovor pri tem sodiš-
ču v 15 dneh po objavi teh sklepov, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklepa o izbrisu družb
iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 11. 4. 1995

Srg 651/95 Rg-16386

Družba VARELLI TRADE, trgovsko
podjetje, d.o.o., Kranj, s sedežem Kranj,
Ulica Milene Korbarjeve 11, vpisana na
reg. vl. št. 1/1379/00, preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame druž-
benik Varl Mirko, Ulica Milene Korbarjeve
11, Kranj.

Srg 652/95 Rg-16387

Družba VARELLI, podjetje za sveto-
vanje, inženiring, proizvodnjo in trgovi-

no, Kranj, d.o.o., s sedežem Kranj, Ulica
Milene Korbarjeve 11, vpisana na reg. vl.
št. 1/789/00, preneha po skrajšanem postop-
ku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
družbenika Varl Marko in Varl Azra, oba
Ul. Milene Korbarjeve 11, Kranj.

Zoper ta sklepa družbenikov o preneha-
nju družb je dopusten ugovor pri tem sodiš-
ču v 15 dneh po objavi teh sklepov, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklepa o izbrisu družb
iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 9. 5. 1995

Srg 577/95 Rg-16390

Družba  ARYA,  trgovinsko  podjetje,
d.o.o., Cesta Kokrškega odreda 12, Kranj,
s sedežem Cesta Kokrškega odreda 12,
Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/1535/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame druž-
benica Kne Pahor Judita, Cesta Kokrškega
odreda 12, Kranj.

Srg 834/94 Rg-16398

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 834/94, zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne
24. 5. 1995 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4623/00 vpiše izbris družbe DLAN,
podjetje za trgovino in storitve, Škofja
Loka, d.o.o., s sedežem v Škofji Loki, Pod-
lubnik 150, zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 24. 5. 1995

Srg 3395/94 Rg-20344

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3395/94, zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
31. 7. 1995 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/520/00 vpiše izbris družbe LON-
ČAR, trgovsko podjetje Zalog, d.o.o., s
sedežem  Zalog  35,  Cerklje  na  Gorenj-
skem, zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku.

Srg 3545/94 Rg-20354

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3545/94, zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
31. 7. 1995 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/622/00 vpiše izbris družbe KEMET,
podjetje za inženiring, trženje, svetova-
nje, Tržič, d.o.o., s sedežem Kovor 137,
Tržič, zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku.

Srg 3396/94 Rg-20356

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3396/94, zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
31. 7. 1995 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/555/00 vpiše izbris družbe PANO-
RAMA, družba za turistično agencijske
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in prevozne storitve, Kranj, d.o.o., s sedež
Kranj, Britof 358, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Srg 3482/94 Rg-20362

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3482/94, zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
31. 7. 1995 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4602/00 vpiše izbris družbe
GOLOB, podjetje za transport, trgovino
in storitve, d.o.o., Žirovnica, s sedežem
Breg 5a, Žirovnica, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Srg 3719/94 Rg-20368

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3719/94, zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
31. 7. 1995 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3834/00 vpiše izbris družbe T E M-
P O 3, podjetje za proizvodnjo in trgovi-
no, d.o.o., Selo pri Žirovnici, s sedežem
Žirovnica, Selo 34, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Srg 439/94 Rg-20369

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 439/94, zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne
31. 7. 1995 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2179/00 vpiše izbris družbe CAD
BIRO, d.o.o., podjetje za razvoj, projek-
tiranje  in  proizvodnjo  strojev,  naprav,
orodij in izdelkov, Žirovnica s sedežem
Breg 112, Žirovnica, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Srg 4024/94 Rg-20392

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 4024/94, zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
31. 7. 1995 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/1656/00 vpiše izbris družbe STIM,
Kranj, inženiring, montaža, marketing,
d.o.o., s sedežem Kranj, Delavska 49a, za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 31. 7. 1995

Srg 3543/94 Rg-24005

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3543/94, zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
2. 8. 1995 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/597/00 vpiše izbris družbe JAŠA,
trgovsko podjetje, d.o.o., Pot na polje 62,
Tržič, s sedežem Pot na polje 62, Tržič,
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 2976/94 Rg-24006

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 2976/94, zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
2. 8. 1995 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2605/00 vpiše izbris družbe JANA,
proizvodnja in trgovina, d.o.o., Gorenja

vas, s sedežem Gorenja vas 48, Gorenja
vas, zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku.

Srg 171/95 Rg-24028

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 171/95, zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne
2. 8. 1995 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2977/00 vpiše izbris družbe WISH
AND GET, Bled, proizvajalni in posredo-
valni inženiring, Bled, s sedežem na Ble-
du, Črtomirova 20, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Srg 3723/94 Rg-24036

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3723/94, zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
2. 8. 1995 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3838/00 vpiše izbris družbe
SAMOYED, Kranj, podjetje za proizvod-
njo, trgovino, organizacijo, zastopanje in
inženiring, d.o.o., s sedežem v Kranju, Vi-
de  Šinkovčeve  7,  zaradi  prenehanja  po
skrajšanem postopku.

Srg 86/95 Rg-24047

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 86/95, zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne 2. 8.
1995 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2899/00 vpiše izbris družbe
ROŽLE, Kranj, d.o.o., trgovina in turi-
zem, s sedežem Kranj, Trboje 95, zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 203/95 Rg-24050

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 203/94, zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne 2. 8.
1995 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3417/00 vpiše izbris družbe MIHA,
proizvodnja, trgovina in storitve, Tržič,
d.o.o., s sedežem Paloviče 7, Tržič, zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 3715/94 Rg-24053

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3715/94, zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
2. 8. 1995 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2738/00 vpiše izbris družbe FAV-
NA, trgovsko-turistično podjetje, d.o.o.,
Bled, s sedežem Jaka Bernarda 8, Bled,
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 3589/94 Rg-24054

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3589/94, zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
2. 8. 1995 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3317/00 vpiše izbris družbe STU-
DEN, servisno podjetje, d.o.o., Naklo, s
sedežem Naklo, Pot pod Gradiščem 1,
zaradi  prenehanja  po  skrajšanem  po-
stopku.

Srg 3944/94 Rg-24058

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3944/94, zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
2. 8. 1995 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/902/00 vpiše izbris družbe MINI
ING, svetovanje, opravljanje finančno-ra-
čunovodske  storitve,  tehnične  storitve,
d.o.o., Žirovnica, s sedežem v Žirovnici,
Breg 145, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.

Srg 3634/94 Rg-24065

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3634/94, zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
2. 8. 1995 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/1563/00 vpiše izbris družbe RIC,
storitveno podjetje, Tržič, d.o.o., s sede-
žem Ročevnica 42, Tržič, zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku.

Srg 3434/94 Rg-24066

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3434/94, zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
2. 8. 1995 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/1707/00 vpiše izbris družbe SPOR-
TIVA, podjetje za storitve s področja re-
kreacijskega športa, turizma, gostinstva,
zastopanja, trgovine, arhitekture, obliko-
vanja in osebnih storitev, d.o.o., Ribno
pri  Bledu,  s  sedežem  Ribno  pri  Bledu,
Pungart 7, zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 2. 8. 1995

Srg 1320/95 Rg-27369

Družba A&J, studio za zdravo življe-
nje, d.o.o., Jesenice, s sedežem Jesenice,
Tavčarjeva  3b,  vpisana  na  reg.  vl.  št.
1/3153/00, preneha po skrajšanem postop-
ku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
družbenika Anica Fabjan, poročena Honcu
in Honcu Jaroslav, oba C. Cirila Tavčarja 3,
Jesenice.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 8. 11. 1995

Srg 1194/95 Rg-27371

Družba OSMICA, trgovina in gostin-
stvo, d.o.o., Kranj, s sedežem, Kranj, Ce-
sta Staneta Žagarja 19A, vpisana na reg.
vl. št. 1/4305/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
družbenici Žagar Irena in Žagar Petra, obe
Tolstojeva ul. 9, Ljubljana.

Zoper sklep družbenic o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
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sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 8. 9. 1995

KRŠKO

Srg 1363/94 Rg-16909

Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
objavlja sklep:

Družba EHO, proizvodnja in trgovina,
Sevnica, d.o.o., preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 19. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Lekše Marija, Dro-
žanjska 64, Sevnica, 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 8.000 SIT
prenese v celoti na ustanoviteljico Lekše
Marijo, Drožanjska 64, Sevnica.

Srg 880/94 Rg-16929

Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
objavlja sklep:

Družba M & D, zastopstvo in trgovina,
d.o.o., Krško, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 29. 4.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja in družbenika sta Darja
Jazbec in Marjan Jazbec, oba Narpel 1, Krš-
ko, z ustanovitvenim kapitalom 115.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 115.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Darjo Jaz-
bec in Marjana Jazbec, oba Narpel 1, Krš-
ko.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklepa o
izbrisu družb iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 20. 6. 1995

Srg 551/94 Rg-17709

Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
objavlja sklep:

Družba BMT, podjetje za servisne in
poslovne storitve, Rožno, d.o.o., Rožno 1,
Brestanica, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 20. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja in družbenika sta Turk
Branko in Turk Milena, oba Rožno 1, Bre-
stanica, z ustanovitvenim kapitalom 127.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 127.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Turk Bran-
ka in Turk Mileno, oba Rožno 1, Brestani-
ca.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 5. 7. 1995

Srg 1396/94 Rg-18015

Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
objavlja sklep:

Družba SIGMAL, podjetje za trgovino
in projektiranje, Krško, d.o.o., preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 21. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja in družbenika sta Marušič
Ivanka in Marušič Drago, oba Gora 32, Krš-
ko, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Marušič
Ivanko in Marušič Draga, oba Gora 32, Krš-
ko.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 10. 7. 1995

Srg 1645/94 Rg-18022

Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
objavlja sklep:

Družba PGM, prevozništvo in gradbe-
na mehanizacija, d.o.o., Brestanica, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 18. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Požeg Ida, Brestanica,
Elektrarniška 9/a, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese v celoti na ustanoviteljico Požeg
Ido, Brestanica, Elektrarniška 9/a.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 11. 7. 1995

Srg 1718/94 Rg-21172

Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
objavlja sklep:

Družba D&D, promet blaga in stori-
tev, Krško, d.o.o., preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 31. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja in družbenika sta Mraović
Dragoslav, Krško, Cesta 4. julija 62b in Ni-
kić Dušan, Zagreb, Socijalističke revolucije
30, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Mraović
Dragoslava, Krško, Cesta 4. julija 62b in
Nikić Dušana, Socijalističke revolucije 30.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 21. 8. 1995

Srg 1361/94 Rg-23871

Okrožno sodišče v Krškem kot registr-
sko sodišče je na predlog sklenilo:

RBN, transport, Sevnica, d.o.o., Nase-
lje heroja Maroka 10, Sevnica, se izbriše
iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzela ustanovite-
ljica Močivnik Barbara, Sevnica, Naselje
heroja Maroka 10.

Srg 1534/94 Rg-23872

Okrožno sodišče v Krškem kot registr-
sko sodišče je na predlog sklenilo:

LADA, proizvodnja in trgovina, d.o.o.,
Stari grad 14, Krško, se izbriše iz sodnega
registra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj
Romič Lada, Zagreb, Maksimirska 77.

Srg 1595/94 Rg-23876

Okrožno sodišče v Krškem kot registr-
sko sodišče je na predlog sklenilo:

TENIS  CENTER  BREZINA,  d.o.o.,
Brežice, Brezina 71/a, se izbriše iz sodne-
ga registra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzela ustanovite-
ljica Ogorevc Brigita, Brezina 71/a, Breži-
ce.

Zoper te sklepe je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pri-
tožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni inte-
res pri tem sodišču v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 3. 10. 1995

Srg 1928/94 Rg-26571

Okrožno sodišče v Krškem kot registr-
sko sodišče je na predlog sklenilo:
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BLASTIP, podjetje za proizvodnjo in
trgovino, Jesenice na Dolenjskem, d.o.o.,
Jesenice na Dolenjskem 12f, se izbriše iz
sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj
Blažnič Srečko, Jesenice na Dolenjskem, Je-
senice na Dolenjskem 12f.

Srg 1382/94 Rg-26572

Okrožno sodišče v Krškem kot registr-
sko sodišče je na predlog sklenilo:

POINT, podjetje za prometno-tehno-
loški inženiring, d.o.o., Celje, Lopata 60/a,
Podružnica Krško, Erjavčeva ul. 2, Krš-
ko, se izbriše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj
Igor Avsec, Raka 48, Raka.

Srg 1917/94 Rg-26575

Okrožno sodišče v Krškem kot registr-
sko sodišče je na predlog sklenilo:

KALA, podjetje za proizvodnjo in tr-
govino, Kapele, d.o.o., Podvinje 21/A, se
izbriše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzela ustanovite-
ljica Vladka Lazarevič, Podvinje 21/A, Ka-
pele.

Srg 2072/94 Rg-26577

Okrožno sodišče v Krškem kot registr-
sko sodišče je na predlog sklenilo:

DONE,  podjetje  za  pomoč  in nego,
d.o.o., Krško, Kolodvorska 4/c, se izbriše
iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj
Stane Sunčič, CKŽ 59, Krško.

Zoper te sklepe je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS, na Višje sodišče v Ljubljani. Pri-
tožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni inte-
res pri tem sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 20. 11. 1995

Srg 2427/94 Rg-27189

Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
objavlja sklep:

Družba TIK LEONE, turizem in orga-
niziranje izobraževanja, Sevnica, d.o.o.,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 22. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Jerneja Živkovič, Sev-
nica, Naselje heroja Maroka 17, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po  prenehanju  družbe  po  skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese v celoti na ustanoviteljico Jernejo
Živkovič,  Sevnica,  Naselje  heroja  Maro-
ka 17.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-

dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 6. 12. 1995

Srg 2473/94 Rg-27191

Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
objavlja sklep:

Družba IRLI, posredovanje in zasto-
panje, Sevnica, d.o.o., preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
23. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Lipovšek Irena, Sev-
nica, Prvomajska 12, 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 2.000 SIT
prenese v celoti na ustanoviteljico Ireno Li-
povšek, Sevnica, Prvomajska 12.

Srg 2455/94 Rg-27192

Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
objavlja sklep:

Družba HUM, zastopanje, trgovina, in-
ženiring, d.o.o., Krško, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
23. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Lipovšek Irena, Sevni-
ca, Prvomajska 12, Jože Peternel, Sevnica,
Drožanje 22 in Aljoša Preskar, Krško, Šol-
ska 12, z ustanovitvenim kapitalom 120.000
SIT, ki prevzemajo obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 120.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelje Lipovšek
Ireno, Sevnica, Prvomajska 12, Jožeta Pe-
ternel, Sevnica, Droženje 22 in Alojoša Pre-
skar, Krško, Šolska 12.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklepa o
izbrisu družb iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 8. 12. 1995

Srg 2508/94 Rg-27359

Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
objavlja sklep:

Družba B-ELEKTRO, podjetje za pro-
jektiranje in graditev objektov, Krško,
d.o.o., Nikole Tesle 14, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
15. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Bautin Marjan, Nikole
Tesle 14, Krško, z ustanovitvenim kapita-
lom  8.000 SIT,  ki  prevzema  obveznost
plačila  morebitnih  preostalih  obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Bautin Mar-
jana, Nikole Tesle 14, Krško.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 15. 12. 1995

LJUBLJANA

Srg 7556/94 Rg-140

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba ZAPIS-CBM, Zasebna preisko-
valno informativna služba, d.o.o., Triglav-
ska 33, Ljubljana, reg. vl. št. 1/18621/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 3. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Pavle Car, Triglavska
33, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.700 SIT, Lovro Bregar, Polanškova 21,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.700
SIT in Jurij Marolt, Pod hribom 7, Radom-
lje, z ustanovitvenim kapitalom 2.700 SIT,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.100 SIT prenese v celoti na ustanovitelje:
Pavle Car, Lovro Bregar in Jurij Marolt.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 14. 12. 1995

Srg 7957/94 Rg-141

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba  DAVOR,  d.o.o.,  podjetje  za
opravljanje organizacijskih, svetovalnih,
finančnih, trgovskih, storitvenih dejavno-
sti, Tbilisijska 1, Ljubljana, reg. vl. št.
1/15686/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 18. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Jurij Pretnar, Tbilisijska
1, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
4.000 SIT in Vanda Brglez, Potokarjeva 61,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 4.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja:
Jurij Pretnar in Vanda Brglez.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 15. 12. 1995

Srg 8139/94 Rg-142

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba  MERCURY,  podjetje  za  po-
sredništvo, trgovino in gostinstvo, d.o.o.,
Ljubljana, Endliherjeva ul. 11, reg. vl. št.
1/16006/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 24. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Meta Šuštaršič, Vrh
12, Šentjernej, z ustanovitvenim kapitalom
12.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
12.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
ljico: Meta Šuštaršič

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 18. 12. 1995

Srg 8769/94 Rg-143

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba  VARMA,  d.o.o.,  proizvodno,
trgovsko in storitveno podjetje, Vrvarska
3, Ribnica, reg. vl. št. 1/16433/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 19. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Mateja Hočevar, z us-
tanovitvenim kapitalom 4.000 SIT in Pavel
Hočevar, z ustanovitvenim kapitalom 4.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja:
Mateja Hočevar, Rakitnica 64, Dolenja vas
in Pavel Hočevar, Rakitnica 64, Dolenja vas.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 7. 12. 1995

Srg 9204/94 Rg-144

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba AVTO DEJAK, storitve in tr-
govina, d.o.o., Grič, Cesta I/1, Ribnica,

reg. vl. št. 1/20917/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
16. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Jože, Aleš in Francka
Dejak, vsi Grič, Cesta I/1, Ribnica, z usta-
novitvenim kapitalom 102.000 SIT, ki prev-
zamejo obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
102.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lje Jožeta, Aleša in Francko Dejak.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 25. 7. 1995

Srg 09849/94 Rg-145

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba TEXIM, podjetje za eksport-
import,  d.o.o.,  Javorjev  drevored  14,
Ljubljana, reg. vl. št. 1/11673/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 24. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Aleš Janežič, Javorjev
drevored 14, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema 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:
Aleš Janežič.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 11. 1. 1996

Srg 13149/94 Rg-146

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba PUF & PAF, d.o.o., storitve,
trgovina, izvoz-uvoz, Celovška 30, Ljub-
ljana, reg. vl. št. 1/12144/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 27. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Gabrijevčič Alenka, Ob
Ljubljanici 64 in Logar Barbara, Livarska 9,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
ci: Alenka Gabrijevčič in Logar Barbara.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 6. 12. 1995

Srg 13193/94 Rg-147

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba HYD, podjetje za projektira-
nje,  konzalting  in  inženiring,  d.o.o.,
Chengdujska  14,  Ljubljana,  reg.  vl.  št.
1/16598/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 5. 7. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Tanja Dolenc-Bošnjak,
Chengdujska 14, Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 4.080 SIT in Franc Dolenc,
Bratovževa ploščad 16, Ljubljana, z ustano-
vitvenim kapitalom 3.920 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po  prenehanju  družbe  po  skrajšanem
po stopku  se  ustanovitveni  kapital  v
znesku 8.000 SIT prenese v celoti na usta-
novitelja Tanjo Dolenc-Bošnjak in Franca
Dolenca

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 6. 12. 1995

Srg 13307/94 Rg-148

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba MODEL, proizvodnja in pro-
daja izdelkov iz usnjenih in drugih mate-
rialov, zunanja trgovina in zastopstvo tu-
jih firm, Ljubljana, d.o.o., V Dovjež 5,
Ljubljana-Šentvid, reg. vl. št. 1/23349/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Katarina Kozinc, V
Dovjež 5, Ljubljana-Šentvid, z ustanovitve-
nim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
co Katarino Kozinc.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 22. 12. 1995
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Srg 14310/94 Rg-149

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba IMPEXPRODUKT, finance in
trgovina, d.o.o., Cankarjeva 3, Ljublja-
na, reg. vl. št. 1/23897/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
15. 9. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Marko Macura, Ul. bra-
tov Učakar 96, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja Marka Macuro.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 8. 12. 1995

Srg 16838/94 Rg-150

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba LOŽ PARTNER, inženiring za
razvoj, financiranje in trženje, d.d., Lož,
reg. vl. št. 1/20250/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
19. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Vjekoslav Malnar, Stari
trg pri Ložu, Pudob 53, z ustanovitvenim
kapitalom 56.000 SIT, Mitja Škrbec, Pod-
gora 1a, Stari trg pri Ložu, z ustanovitvenim
kapitalom 42.000 SIT, Marija Ravšelj, Vi-
ševek 5, Stari trg pri Ložu, z ustanovitve-
nim kapitalom 39.000 SIT, Vjekoslava Čuk,
Smelijevo naselje 31, Stari trg pri Ložu, z
ustanovitvenim kapitalom 47.000 SIT, Iz-
tok Klančar, Pod zidom 6, Stari trg pri Lo-
žu, z ustanovitvenim kapitalom 36.000 SIT,
Filip Žagar, Kebetova 18, Cerknica, z usta-
novitvenim kapitalom 42.000 SIT, Rajko Li-
povec, Nova vas 7, Nova vas, z ustanovitve-
nim kapitalom 39.000 SIT, Marko Kraše-
vec, C. Notranjskega odreda 17, Stari trg pri
Ložu, z ustanovitvenim kapitalom 39.000
SIT, Anton Žnidaršič, Podlož 12, Stari trg
pri Ložu, z ustanovitvenim kapitalom
98.000 SIT, Ivan Obreza, Selšček 24, Cerk-
nica, z ustanovitvenim kapitalom 95.000
SIT, Bernard Turk, Smelijevo naselje 48,
Stari trg pri Ložu, z ustanovitvenim kapita-
lom 56.000 SIT, Boris Volf, Nova vas 19A,
Nova vas, z ustanovitvenim kapitalom
65.000 SIT, Anton Sterle, Primšarjeva 13,
Cerknica, z ustanovitvenim kapitalom
112.000 SIT, Jože Turk, Podcerkev 41, Sta-
ri trg pri Ložu, z ustanovitvenim kapitalom
57.000 SIT, Janez Sluga, Ograde 13, Stari
trg pri Ložu, z ustanovitvenim kapitalom
46.000 SIT, Jožef Gorše, Nadlesk 31, Stari
trg pri Ložu, z ustanovitvenim kapitalom

45.000 SIT, Jožef Avsec, Ograde 58, Stari
trg pri Ložu, z ustanovitvenim kapitalom
42.000 SIT, Anton Nahtigal, C. 19. oktobra
38, Stari trg pri Ložu, z ustanovitvenim ka-
pitalom 44.000 SIT, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,000.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telje: Vjekoslav Malnar, Mitja Škrbec, Ma-
rija Ravšelj, Vjekoslava Čuk, Iztok Klan-
čar, Filip Žagar, Rajko Lipovec, Marko Kra-
ševec, Anton Žnidaršič, Ivan Obreza, Ber-
nard Turk, Boris Volf, Anton Sterle, Jože
Turk, Janez Sluga, Jožef Gorše, Jožef Av-
sec, Anton Nahtigal.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 18. 12. 1995

Srg 10255/94 Rg-126

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo na predlog objavlja
sklep:

PR Center, Agencija za odnose z jav-
nostmi, d.o.o., Ljubljana, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
11. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je INI, d.o.o., komunikacij-
ska skupina, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 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 ustanovi-
telja.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 10. 7. 1995

Srg 5919/94 Rg-122

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo na predlog objavlja sk-
lep:

SEP,  inovacije  v  industriji,  d.o.o.,
Ljubljana,  Samova  12A,  reg.  št.  vl.
1/02803/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 21. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Dorotej Erjave, Dolina
30, Brezovica pri Ljubljani, Janez Pogačar,
Pl. Dr. Tineta Zajca, Trzin in Branko Semo-
lič, Rudnikova 24, Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 2.100 SIT, ki prevzemajo
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.100 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
po enakih deležih.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 23. 2. 1995

Srg 7834/94 Rg-124

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

PAM BIRO, špedicija, notranja in zu-
nanja trgovina, proizvodnja, d.o.o., Ljub-
ljana, Ježa 80, reg. št. vl. 1/15633/00 pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 18. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Saša in Marija Pavlič,
obe Ježa 80, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
ci.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 22. 3. 1995

Srg 10254/94 Rg-125

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo na predlog objavlja
sklep:

Mednarodno tiskovno središče Ljub-
ljana,  posredovanje  informacij,  d.o.o.,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 10. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Dejan Verčič, Štihova
1, Ljubljana, Franci Zavrl, Štihova 1, Ljub-
ljana in Franci Perčič, Prisojna 9, Bled, z
ustanovitvenim kapitalom 14.100 SIT, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
14.100 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
po enakih delih.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 10. 7. 1995
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Srg 8564/94 Rg-123

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja sklep:

ARTING,  organiziranje,  posredova-
nje, svetovanje, zastopanje, d.o.o., Ljub-
ljana, reg. št. vl. 1/10920/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 24. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Ivan Pal, Cojzova 9, Ljub-
ljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 28. 2. 1995

Srg 12224/94 Rg-127

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

TZS, d.o.o., podjetje za trgovino in sto-
ritve, Log, Cesta OF 31, Brezovica, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu skupš-
čine z dne 13. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Zaninović Marjeta in
Zaninović Vice, oba Log, Cesta OF 31, Bre-
zovica, z ustanovnim kapitalom 8.000 SIT,
ki prevzemata 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,
in sicer na Zaninović Marjeto 5.000 SIT in
na Zaninović Viceta 3.000 SIT.

Srg 15292/94 Rg-128

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

MADEX, proizvodno trgovsko podjet-
je, d.o.o., Pot na Golovec 2, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 9. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Branko Popovič, Der-
gomaška 28, Ljubljana in Danijel Makar,
Pot na Golovec 2, Ljubljana, z ustanovnim
kapitalom 2.000 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 usta-
novitelja Popoviča 100 SIT in na Makarja
1.900 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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-

dišče po preteku tega roka sprejelo sklepa o
izbrisu družb iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 17. 10. 1995

Srg 94/08055 Rg-11420

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/080552 z dne 20. 1. 1995, pod št. vložka
1/22220/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: SKI-TEN, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Cvišlerji 30, Kočevje

Skrajšana firma: SKI-TEN, d.o.o., Cviš-
lerji 30

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kočevje, Cvišlerji 30
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljici: Vesel Jasna in Kolar So-

nja, izstopili 17. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zeli Jasna Vesel in Sonja Kolar, obe Cviš-
lerji 30, Kočevje.

Srg 94/05295 Rg-11273

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/05295 z dne 20. 1. 1995, pod št. vložka
1/05082/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: IMAGO, načrtovanje in izvaja-
nje tržnega komuniciranja, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: IMAGO, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Robičeva ul. 10
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Jerovec Nataša in Jerovec

Leon, izstopila 25. 4. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Nataša Jerovec in Leon Jerovec, oba
Robičeva 10, Ljubljana.

Srg 94/03704 Rg-12686

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/03704 z dne 27. 2. 1995, pod št. vložka
1/05262/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi izbrisa družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: GESSE, prodaja, izdelava in zu-
nanje trgovanje s tekstilom, d.o.o.

Skrajšana firma: GESSE, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Grafenauerjeva 13
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Goluh Aleksandra in Go-

luh Aleš, izstopila 22. 3. 1994.
Sklep skupščine z dne 22. 3. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-

zela Aleksandra Goluh, Grafenauerjeva 13,
Ljubljana in Aleš Goluh, Ledarska 30, Ljub-
ljana.

Srg 94/00059 Rg-13414

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/00059 z dne 24. 3. 1995, pod št. vložka
1/08425/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi izbrisa zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: GLOBUSTRANS, prevozi v no-
tranjem in zunanjem prometu, gostinstvo
in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Litijska 224
D

Skrajšana   firma:   GLOBUSTRANS,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Litijska c. 224 D
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Vasilič Drago, izstopil

29. 12. 1993.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Vasilič Drago, Litijska c. 224/D, Ljub-
ljana.

Srg 94/10189 Rg-15798

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/10189 z dne 12. 5. 1995, pod št. vložka
1/14420/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: POZEJDON, d.o.o., podjetje za
računovodstvo, turizem, gostinstvo in tr-
govino, Ljubljana, Ferberjeva 13

Skrajšana  firma:  POZEJDON,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Ferberjeva 13
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Žakelj Mitja, izstopil 23. 5.

1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Mitja Žakelj, Ferberjeva 13, Ljubljana.

Srg 94/10177 Rg-15800

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/10177 z dne 12. 5. 1995, pod št. vložka
1/12064/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: CLARO, d.o.o., podjetje za tr-
govino, organizacijo in inženiring, Ljub-
ljana

Skrajšana firma: CLARO, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Bratovševa pl. 6
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Ovčina Jasmin in Maru-

celj Marjan, izstopila 30. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
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zela Jasmin Ovčina, Hrvatski trg 2, Ljublja-
na in Marjan Marucelj, Bratovževa pl. 6,
Ljubljana.

Srg 94/03259 Rg-15848

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/03259 z dne 12. 5. 1995, pod št. vložka
1/09659/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  RR-servis  marketing,  d.o.o.,
Matije Blejca 4, Kamnik

Skrajšana  firma:  RR-servis,  d.o.o.,
Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kamnik, Matije Blejca 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Rauter Marjan in Rnjak

Dušan, izstopila 20. 4. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Reuter Marjan in Rnjak Dušan, oba
Matije Blejca 8, Kamnik.

Srg 94/07720 Rg-21246

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/07720 z dne 6. 6. 1995, pod št. vložka
1/13419/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5524938
Firma:  SUMMA,  podjetje  za  finanč-

no-računovodske, knjigovodske in admi-
nistrativne storitve, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: SUMMA, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Klopčičeva 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Kušar Alenka, izstopila

20. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Alenka Kušar, Ljubljana, Klopčičeva
4, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT.

Srg 94/07369 Rg-22438

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/07369 z dne 23. 6. 1995, pod št. vložka
1/18364/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: KANJA, projektiranje, inženi-
ring in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana, Pe-
stotnikova 4

Skrajšana firma: KANJA, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Pestotnikova 4
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Marinko Janez, izstopil

3. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Janez Marinko, Pestotnikova 4, Ljubljana.

Srg 94/08384 Rg-22453

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/08384 z dne 16. 6. 1995, pod št. vložka
1/05403/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ČERNE, d.o.o., marketing, in-
ženiring, trgovina, proizvodnja

Skrajšana firma: ČERNE, d.o.o., Ljub-
ljana, Arkova ul. 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Arkova ulica 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Černe Helena, izstopila

26. 3. 1990.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Černe Helena, Arkova ul. 1, Ljubljana.

Srg 94/08432 Rg-22458

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/08432 z dne 16. 6. 1995, pod št. vložka
1/17650/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: LETRA, prevajalska agencija,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: LETRA, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Ob pristanu 8
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljice: Stare Jana, Černilec Ja-

na in Petelinšek Bernarda, izstopile 20. 5.
1994.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Stare Jana, Ob pristanu 8, Ljubljana,
Černilec Jana, Konrada Babnika 40, Ljub-
ljana in Petelinšek Bernarda, Toledova 5,
Velenje.

Srg 94/09886 Rg-22476

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/09886 z dne 21. 6. 1995, pod št. vložka
1/17649/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi izbrisa družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: VEFRA, podjetje za proizvod-
njo in trgovino, d.o.o., Zavrti 6, Sodraži-
ca

Skrajšana firma: VEFRA, d.o.o., Sodra-
žica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sodražica, Zavrti 6
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Vesel Franc, izstopil 20. 5.

1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Vesel Franc, Zavrti 6, Sodražica.

Srg 94/09889 Rg-22478

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.

94/09889 z dne 21. 6. 1995, pod št. vložka
1/18721/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi izbrisa družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: TADEM, proizvodnja, storitve,
trgovina, d.o.o., Ribnica

Skrajšana firma: TADEM, d.o.o., Rib-
nica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ribnica, Prijateljev trg 4
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Obranovič Mihael in

Obranovič Anica, izstopila 20. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Mihael Obranovič, Prijateljev trg 4,
Ribnica in Anica Obranovič, Prijateljev trg
4, Ribnica.

Srg 94/06399 Rg-22820

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/06399 z dne 22. 6. 1995, pod št. vložka
1/05624/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: EURAJ, podjetje za gospodar-
ske storitve Ljubljana, d.o.o.

Skrajšana firma: EURAJ, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Vogelna ulica 4
Osnovni kapital: 2.001 SIT
Ustanovitelji: Dotti Janez, Šinkovec An-

draž in Škafar Rado, izstopili 13. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 13. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli družbeniki Janez Dotti, Vogelna ulica
4, Ljubljana, Andraž Šinkovec, Rožna doli-
na c. V/32c, Ljubljana in Rado Škafar, Tav-
čarjeva ulica 18, Maribor.

Srg 94/01165 Rg-22938

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/01165 z dne 5. 7. 1995, pod št. vložka
1/20955/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi pripojitve
k firmi MENADO export-import, d.o.o.,
Ljubljana s temile podatki:

Firma: GIR, podjetje za export-import,
d.o.o., Ljubljana, Resljeva c. 40

Skrajšana firma: GIR, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Resljeva c. 40
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Medžedović Mevludin, iz-

stopil 16. 5. 1994.
Pripojitev k MENADO export-import,

d.o.o., Ljubljana, na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 16. 5. 1994. Pripojitev začne
veljati z vpisom v register po sedežu prev-
zemne družbe.

Srg 94/03193 Rg-24772

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
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94/03193 z dne 11. 7. 1995, pod št. vložka
1/05738/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5360951
Firma: ANIKA, trgovsko, zastopniško,

posredniško, proizvodno in gostinsko pod-
jetje, d.o.o., Skapinova 23, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Skapinova 23
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Rogel Marjan in Rogel

Anika, izstopila 25. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 25. 4. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Rogel Marjan in Rogel Anika, oba Ska-
pinova 23, Ljubljana.

Srg 94/11407 Rg-25369

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/11407 z dne 28. 8. 1995, pod št. vložka
1/18807/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:   TAUROS,   export-import,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: TAUROS, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Kersnikova 5
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljici: Cibic Ariana in Cibic

Vesna, izstopili 3. 6. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Arianna Cibic, Linhartova 5, Ljubljana
in Vesna Cibic, Einspielerjeva 5, Ljubljana.

Srg 94/11403 Rg-25370

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 94/11403 z dne 28. 8. 1995, pod št.
vložka 1/14659/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: CANDIDA, podjetje za trgovi-
no, marketing in turizem, d.o.o., Ljublja-
na, Linhartova 5

Skrajšana  firma:  CANDIDA,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Linhartova 5
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljici: Cibic Arianna in Cibic

Tatjana, izstopili 3. 6. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zeli Cibic Arianna, Linhartova 5, Ljubljana
in Cibic Tatjana, Vodovodna 3a, Ljubljana.

Srg 94/07532 Rg-26011

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/07532 z dne 25. 9. 1995, pod št. vložka
1/15950/00, izbrisalo iz sodnega registra te-

ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: BIJA, svetovanje in oblikova-
nje, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: BIJA, Ljubljana,d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Pražakova 7
Osnovni kapital: 8.100 SIT
Ustanovitelj: Juvanec Borut, izstopil

18. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 18. 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 ustanovitelj dr. Juvanec Borut, Prijate-
ljeva 11, Ljubljana.

Srg 94/07533 Rg-26012

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 94/07533 z dne 25. 9. 1995, pod št.
vložka 1/09484/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: PANADIUM, Ljubljana, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež:  Ljubljana,  Bratovševa  plo-

ščad 24
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Jarc Branko, izstopil 13. 5.

1994.
Sklep skupščine z dne 13. 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 ustanovitelj Jarc Branko, Rožna dolina
c. XI/1, Ljubljana.

Srg 94/07535 Rg-26013

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/07535 z dne 26. 9. 1995, pod št. vložka
1/08185/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5408784
Firma: ARIOSA, podjetje za razvoj, in-

ženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Loka pri Mengšu, Na ulicah 6B

Skrajšana firma: ARIOSA, d.o.o., Loka
pri Mengšu

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Loka pri Mengšu, Na ulicah 6B
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Pavlič Janko, izstopil 16. 5.

1994.
Sklep skupščine z dne 16. 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 ustanovitelj Janko Pavlič, Na ulicah 6B,
Loka pri Mengšu.

Srg 94/13053 Rg-26071

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/13053 z dne 20. 9. 1995, pod št. vložka

1/19992/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi pripojitve
k podjetju KASTOR M.E. s temile podatki:

Matična št. 5671167
Firma: POLUKS M.E., medico enge-

neering in trženje, d.o.o.
Skrajšana firma: POLUKS M.E., d.o.o.,

Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Vošnjakova 6
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Rotter Marko, izstopil

30. 6. 1994.
Pripojitev k družbi KASTOR-MEDICAL

DENTAL, podjetje za veleprodajo, inženi-
ring in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljubljana,
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 30.
6. 1994.

Pripojitev začne veljati z vpisom v sodni
register po sedežu prevzemne družbe.

Srg 94/00905 Rg-12044

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/00905 z dne 28. 2. 1995, pod št. vložka
1/13322/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi izbrisa zaradi pri-
pojitve k GPG KIPKOP, d.o.o., s temile po-
datki:

Matična št. 5522633
Firma: GPG LOGRAD, Gradbeni ob-

rati, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: GPG LOGRAD, d.d.,

Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Ulica dveh cesarjev

393
Osnovni kapital: 19,709.160 SIT
Ustanovitelj: Gradbeno podjetje Grosup-

lje, p.o., izstopil 27. 6. 1994.
Pripojitev k GPG KIPKOP, Gradbeni

obrati, d.o.o., Ljubljana, Ulica dveh cesar-
jev 393, Ljubljana (št. reg. vložka
1/13324/00) na podlagi pripojitvene pogod-
be z dne 27. 6. 1994. Pripojitev začne ve-
ljati z vpisom v register po sedežu prev-
zemne družbe (srg 905/95 z dne 28. 2.
1995).

MARIBOR

Srg 6102/94 Rg-129

Družba LIVINGSTON, vse vrste letal-
skih dejavnosti, export-import, trgovina,
d.o.o., Za Kalvarijo 122, Maribor, reg. vl.
1/2920-00, katere ustanovitelja sta Brigita
Brglez in Marjan Brglez, oba Za Kalvarijo
122, Maribor, po sklepu ustanoviteljev druž-
be z dne 30. 12. 1994, preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Brigita Br-
glez in Marjan Brglez, oba Za Kalvarijo
122, Maribor.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 6. 7. 1995
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Srg 5486/94 Rg-130

Družba ZIDARIČ & SIN, zastopstvo,
posredovanje,  trgovina  in  svetovanje,
d.o.o.,  Prešernova  1,  Maribor,  reg.  vl.
1/5086-00, katere ustanovitelj je Zidarič Be-
no, Cesta proletarskih brigad 65, Maribor,
po sklepu ustanovitelja družbe z dne 23. 12.
1994, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Zidarič Be-
no, Cesta proletarskih brigad 65, Maribor.

Srg 5314/94 Rg-131

Družba IMAGE STUDIO, d.o.o., Ko-
roška 14, Maribor, reg. vl. 1/5923-00, ka-
tere ustanoviteljica je Vračko Aleksandra,
Kardeljeva 82, Maribor, po sklepu ustano-
viteljice družbe z dne 27. 12. 1994, preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Vračko
Aleksandra, Kardeljeva 82, Maribor.

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 17. 7. 1995

Srg 3982/94 Rg-132

Družba  GKF  STEEL  METAL,  pro-
izvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Sred-
nje 17/d, Kamnica, reg. vl. 1/8684-00, ka-
tere ustanovitelji so Kern Anton, Breiten-
weg 4, 8042 Graz, Avstrija, Kern Wolfgang,
Peterstalstrasse 4, 8042 Graz, Avstrija, Fas-
zl Alfred in Faszl-Kern Roswitha, oba Pe-
tersbergerstrasse 6, 8042 Graz, Avstrija, Go-
bec Jože, Srednje 17/d, Kamnica ter Planteu
Bojan, Trg revolucije 7, Maribor, po sklepu
ustanoviteljev družbe z dne 10. 6. 1994,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Kern Anton,
Breitenweg 4, 8042 Graz, Avstrija, Kern
Wolfgang, Peterstalstrasse 4, 8042 Graz, Av-
strija, Faszl Alfred in Faszl-Kern Roswitha,
oba Petersbergerstrasse 6, 8042 Graz, Av-
strija, Gobec Jože, Srednje 17/d, Kamnica ter
Planteu Bojan, Trg revolucije 7, Maribor.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 6. 7. 1995

Srg 2237/94 Rg-133

Družba Proizvodno, trgovsko in stori-
tveno  podjetje  ELM,  d.o.o.,  Maribor,
Pregljeva 17, reg. vl. 1/8382-00, katere us-
tanovitelja sta Mirjana Lavrenčič in Gregor
Lavrenčič, oba Maribor, Cankarjeva 24, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Mirjana
Lavrenčič in Gregor Lavrenčič, oba Mari-
bor, Cankarjeva 24.

Srg 5736/94 Rg-134

Družba  Zasebno  podjetje  LEPTA,
d.o.o., Maribor, Gregorčičeva 19/III, reg.

vl.  1/918-00,  katere  ustanovitelja  sta
Gerič Milan, Kardeljeva 51, Maribor in
Rupnik Ljubomira, Gosposvetska 11, Ma-
ribor, po sklepu ustanovitelja družbe z dne
22. 12. 1994, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Gerič Mi-
lan, Kardeljeva 51, Maribor in Rupnik Lju-
bomira, Gosposvetska 11, 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 19. 7. 1995

Srg 2493/94 Rg-135

Družba VTSP, podjetje za proizvod-
njo, trgovinsko, storitveno in gostinsko
dejavnost, d.o.o., Maribor, Sarajevska 6,
reg. vl. 1/6270-00, katere ustanovitelji so
Vračko Milan, Maribor, Sarajevska 6, Vo-
lavšek Marijan in Volavšek Branka, oba Ma-
ribor, Ul. Staneta Severja 11 ter Vračko Edi-
ta, Maribor, Sarajevska 6, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Vračko Mi-
lan, Maribor, Sarajevska 6, Volavšek Mari-
jan in Volavšek Blanka, oba Maribor, Ul.
Staneta Severja 11, ter Vračko Edita, Mari-
bor, Sarajevska 6.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 20. 7. 1995

Rg-136

Družba  VERA,  storitveno  podjetje,
d.o.o., Maribor, Aškerčeva 37, katere us-
tanoviteljica je Vera Režonja, Aškerčeva 37,
Maribor, po sklepu ustanovitelja družbe z
dne 29. 3. 1994, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Vera Režo-
nja, Aškerčeva 37, Maribor.

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

Temeljno sodišče v Mariboru

enota v Mariboru

dne 17. 11. 1994

Srg 6718/94 Rg-137

Družba FACOM, trgovsko in storitve-
no podjetje, d.o.o., Maribor, Ljubljanska
17/a, reg. vl. 1/8735-00, katere ustanovitelj
je Arnuš Franc, Maribor, Ljubljanska 17/a,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Arnuš Franc,
Maribor, Ljubljanska 17/a.

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

Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 13. 10. 1995

Srg 728/94 Rg-138

Družba INTERCOM, trgovina na de-
belo in drobno, gostinstvo, p.o., Maribor,
Lešnikova 7, reg. vl. 1/966-00, katere usta-
novitelj je Sever Miran, Maribor, Lešniko-
va 7, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Sever Mi-
ran, Maribor, Lešnikova 7.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 24. 10. 1995

Srg 5679/94 Rg-139

Družba GOMEX, trgovina in storitve,
d.o.o., Maribor, Staneta Severja 5, reg. vl.
1/4383-00, katere ustanovitelj je Gangl Oto,
Maribor, Markovičeva 11, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Gangl Oto,
Maribor, Markovičeva 11.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 10. 1. 1996

Srg 95/00241 Rg-30010

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00241 z dne 14. 12. 1995,
pod št. vložka 1/08856/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št. 5796644
Firma: TOMAN, trgovsko in storitve-

no podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: TOMAN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Trg Dušana Kvedra 10
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Lešnjak Sandi, izstopil

11. 12. 1995.

Srg 94/06669 Rg-10042

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06669 z dne 13. 12. 1995,
pod št. vložka 1/06388/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: AVTO-TOPOLOVEC, trgovi-
na in storitve, d.o.o.

Skrajšana   firma:   AVTO-TOPOLO-
VEC, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maribor, Ulica Frana Kovači-
ča 5

Osnovni kapital: 8.000 SIT
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Ustanovitelja: Topolovec Franc in To-
polovec Tomaž, izstopila 11. 12. 1995.

Srg 94/01943 Rg-10087

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01943 z dne 5. 12. 1995, pod
št. vložka 1/07179/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5708117
Firma: DUMESAN, gostinsko trgovsko

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

govornostjo
Sedež: Hoče, Prisojna 8
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Mesarec Dušan in Mesa-

rec Andrej, izstopila 4. 12. 1995.

Srg 94/05475 Rg-23099

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05475 z dne 30. 8. 1995, pod
št. vložka 1/01286/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
preoblikovanja v samostojnega podjetnika s
temile podatki:

Matična št. 5361893
Firma:  TIPKA,  strojepisno-admini-

strativna in razmnoževalna dela, d.o.o.
Skrajšana firma: TIPKA  d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Trg Dušana Kvedra 5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Medik Kristina, izstopi-

la 30. 12. 1994.

Srg 94/04984 Rg-24288

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04984 z dne 26. 9. 1995, pod
št. vložka 1/07630/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma:  EXIMCO,  storitve,  trgovina,
export-import, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Pekre-Limbuš, Pod izviri 1
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Fischer Gerhard in Stein-

bucher Bojan, izstopila 25. 9. 1995.

Srg 94/05208 Rg-24296

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05208 z dne 26. 9. 1995, pod
št. vložka 1/03933/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: MAXIPRINT, podjetje za reci-
klažo pisarniškega potrošnega materiala,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež:  Miklavž  na  Dravskem  polju,

Ulica Ilije Gregorčiča 25
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Selinšek Branka in Selin-

šek Maksimilijan, izstopila 25. 9. 1995.

Srg 94/05390 Rg-24297

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05390 z dne 26. 9. 1995, pod
št. vložka 1/05103/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: EGON, trgovsko, proizvodno in
storitveno podjetje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Rače, Vrtna ulica 6
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Plevnik Egon, izstopil

25. 9. 1995.

Srg 94/01643 Rg-25042

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01643 z dne 19. 10. 1995,
pod št. vložka 1/07931/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5754810
Firma: ETRAX, podjetje za trgovino

in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ETRAX, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Zrkovci 55
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Kramberger Slavko, izsto-

pil 17. 10. 1995.

Srg 94/04789 Rg-25617

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04789 z dne 24. 10. 1995,
pod št. vložka 1/07029/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: STYLOART, agencija, inženi-
ring, trgovina, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maribor, Turnerjeva 36
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljici: Voglar Polona in Vuji-

sič Biljana, izstopili 23. 10. 1995.

Srg 94/05796 Rg-25620

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05796 z dne 24. 10. 1995,
pod št. vložka 1/03855/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5494834
Firma: SWEN, trgovsko, proizvodno in

storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: SWEN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Starše, Marjeta na Dravskem

polju 80/g
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Svenšek Milko, izstopil

23. 10. 1995.

Srg 94/03638 Rg-25621

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03638 z dne 24. 10. 1995,
pod št. vložka 1/03180/00, izbrisalo iz sod-

nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5432138
Firma:  FAVORA,  trgovina,  turizem,

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

govornostjo
Sedež: Lenart, Strma pot 23
Ustanovitelja: Toš Marjan in Toš Majda,

izstopila 24. 10. 1995.

Srg 94/05238 Rg-25629

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05238 z dne 25. 10. 1995,
pod št. vložka 1/05265/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5601550
Firma:  TEDI,  trgovina  in  storitve,

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Milčinskega 13
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanoviteljica: Stropnik Jana, izstopila

23. 10. 1995.

Srg 94/02282 Rg-25665

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02282 z dne 20. 10. 1995,
pod št. vložka 1/07167/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5684960
Firma: VORSAN, trgovsko in storitve-

no podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: VORSAN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pekre-Limbuš, K žagi 10
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Emeršič Potočnik Bojan,

izstopil 17. 10. 1995.

Srg 94/02250 Rg-25680

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02250 z dne 18. 10. 1995,
pod št. vložka 1/02911/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: SALSA, podjetje za turizem in
marketing, p.o.

Skrajšana firma: SALSA, p.o.
Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: Maribor, Kardeljeva ceta 57
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Pajtler Aleksander, izsto-

pil 17. 10. 1995.

Srg 94/05769 Rg-25704

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05769 z dne 18. 10. 1995,
pod št. vložka 1/08020/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5745144
Firma: PRONEGG, trgovsko podjetje,

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

govornostjo
Sedež: Hoče, Bohovska 16
Osnovni kapital: 100.395 SIT
Ustanovitelj: Pronegg Siegried Wolf-

gang, izstopil 17. 10. 1995.

Srg 94/03122 Rg-26253

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03122 z dne 7. 11. 1995, pod
št. vložka 1/08668/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma:  NINAMI,  poslovne  storitve,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Pragersko, Spodnja Polskava 36
Osnovni kapital: 828.000 SIT
Ustanoviteljica: Valand Nada, izstopila

4. 11. 1995.

Srg 94/05539 Rg-26254

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05539 z dne 7. 11. 1995, pod
št. vložka 1/07784/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5762456
Firma: LITURA, podjetje za izobraže-

vanje, opravljanje poslovnih in turistič-
nih storitev ter trgovino na drobno in de-
belo, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Ulica Arnolda Tovor-

nika 9
Osnovni kapital: 120.000 SIT
Ustanovitelji: Milaković Ana, Milako-

vić Ivana in Bezget Viktor, izstopili 30. 10.
1995.

Srg 94/06346 Rg-26269

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06346 z dne 7. 11. 1995, pod
št. vložka 1/07058/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: REPIDEM, podjetje za trženje
in posredovanje export-import, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Gosposvetska cesta 17
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Rep Matjaž.

Srg 95/00578 Rg-26271

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00578 z dne 7. 11. 1995, pod
št. vložka 1/06219/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5655978
Firma: R.M.S., podjetje trgovina in sto-

ritve, d.o.o.
Skrajšana firma: R.M.S. d.o.o.

Prvnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maribor, V zavoju 9
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Ćajić Ljudmila, izstopi-

la 30. 10. 1995.

Srg 94/05556 Rg-26277

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05556 z dne 24. 10. 1995,
pod št. vložka 1/06901/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5678510
Firma:  DORA,  podjetje  za  trgovino,

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

govornostjo
Sedež: Miklavž na Dravskem polju, Na

gaj 13
Osnovni kapital: 105.600 SIT
Ustanovitelja: Jarc Maksimiljan in Jarc

Karolina, izstopila 23. 10. 1995.

Srg 94/02172 Rg-26280

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02172 z dne 24. 10. 1995,
pod št. vložka 1/05109/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5601886
Firma: COP, podjetje za ekonomski in-

ženiring, svetovanje in poslovne storitve,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Ulica bratov Greif 24
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Copot Zvonko, izstopil

23. 10. 1995.

Srg 94/02358 Rg-26295

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02358 z dne 18. 10. 1995,
pod št. vložka 1/08158/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: MALALAN, trgovina in stori-
tve, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Murnikova 28
Osnovni kapital: 129.408,30 SIT
Ustanoviteljica: Malalan Majda, izstopi-

la 17. 10. 1995.

Srg 95/00632 Rg-26306

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00632 z dne 7. 11. 1995, pod
št. vložka 1/06826/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: GALO, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o.

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

govornostjo

Sedež: Maribor, Maistrova 21/a
Osnovni kapital: 14.800 SIT
Ustanoviteljica: Kutnjak Darinka, izsto-

pila 30. 10. 1995.

Srg 94/03384 Rg-26307

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03384 z dne 7. 11. 1995, pod
št. vložka 1/06317/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5675197
Firma: VETER, trgovsko, storitveno in

proizvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: VETER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Slovenska Bistrica, Gradišče 11
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Juhart Srečko, izstopil

30. 10. 1995.

Srg 94/05892 Rg-26556

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05892 z dne 9. 11. 1995, pod
št. vložka 1/02892/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5429960
Firma: BATILES, trgovsko, proizvod-

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Meljski hrib 31
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustnaovitelja: Balažič Tihomir in Kovač

Zmagomir, izstopila 4. 11. 1995.

Srg 94/06899 Rg-26559

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06899 z dne 9. 11. 1995, pod
št. vložka 1/06547/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5681391
Firma: EL-TOV, inženiring in svetov-

naje, d.o.o.
Skrajšana firma: EL-TOV, d.o.o.
Prvnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Borštnikova 50
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanoviteljica: Tovornik Jasna, izstopi-

la 4. 11. 1995.

Srg 95/00558 Rg-26560

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00558 z dne 9. 11. 1995, pod
št. vložka 1/05208/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5622741
Firma: NOBILIS, podjetje za proizvod-

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

govornostjo
Sedež:  Selnica  ob  Dravi,  Prečna

ulica 4
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Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Cmrčnjak Stjepan, izstopil

4. 11. 1995.

Srg 94/05886 Rg-26562

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05886 z dne 9. 11. 1995, pod
št. vložka 1/08809/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

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

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

govornostjo
Sedež: Hoče, Polana 4/c
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Vražič Josip, izstopil 4. 11.

1995.

Srg 94/05474 Rg-26566

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05474 z dne 9. 11. 1995, pod
št. vložka 1/04314/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5581940
Firma: CERERA, trgovsko, storitveno

in proizvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: CERERA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Korčetova 10
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Puh Tomaž in Puch Er-

win, izstopila 9. 11. 1995.

Srg 94/04806 Rg-26666

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04806 z dne 14. 11. 1995,
pod št. vložka 1/03569/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: FRU-FRU, marketing, tržne ko-
munikacije in posredovanja, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Kamnica, Pod Urbanom 5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Bračič Cvetka, izstopila

14. 11. 1995.

Srg 94/05817 Rg-26667

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05817 z dne 14. 11. 1995,
pod št. vložka 1/02178/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

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

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Tomšičeva 11
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Ferjančič Jožef, izstopil

14. 11. 1995.

Srg 94/06620 Rg-26691

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06620 z dne 15. 11. 1995,
pod št. vložka 1/07425/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matina št. 5709741
Firma: BRUMEC, podjetje za prevoz,

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

govornostjo
Sedež: Starše, Rošnja 39
Osnovni kapital: 114.000 SIT
Ustanovitelja: Brumec Miroslav in Bru-

mec Slavica, izstopila 14. 11. 1995.

Srg 94/03314 Rg-22222

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03314 z dne 17. 7. 1995, pod
št. vložka 1/04581/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
preoblikovanja v samostojnega podjetnika s
temile podatki:

Firma: SVAL TRADE, podjetje za za-
stopniške in kooperacijske posle, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Tomšičeva 40
Osnovni kapital: 8.000 SIT

MURSKA SOBOTA

Srg 756/94 Rg-10001

NIKOPROM,  podjetje  za  trgovino,
transport, uvoz in izvoz, Gornja Radgo-
na, d.o.o., Ul. Marije Rožman 6, vpisano v
vl. št. 1/1272/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu z dne 31. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in za-
poslenih delavcev.

Geder Marija, Gornja Radgona, Ul. Ma-
rije Rožman 6, kot ustanoviteljica prevzema
obveznost plačila vseh morebitnih ostalih
obveznosti družbe.

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

Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je dopusten
ugovor v 15 dneh od objave sklepa v Urad-
nem listu RS. Če ugovora v odrejenem roku
ne bo, bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 16. 1. 1995

Srg 245/94 Rg-10073

Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:

KLEMENT, proizvodno in posredniš-
ko podjetje, Križevci v Prekmurju, d.o.o.,
Križevci v Prekmurju 60, vpisano v vl. št.
1/686-00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu z dne 20. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in za-
poslenih delavcev.

Kovač Branko, Križevci v Prekmurju 60,
kot ustanovitelj prevzema obveznost plačila
vseh morebitnih ostalih obveznosti družbe.

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

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je dopusten
ugovor v 15 dneh od objave sklepa v Urad-
nem listu RS. Če ugovora v odrejenem roku
ne bo, bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 2. 2. 1995

Srg 27/95 Rg-12987

Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:

PROFING,  podjetje  za  marketing,
proizvodnjo, svetovanje in organizacijo,
Gornja Radgona, d.o.o., Delavska pot 12,
vpisano v vl. št. 1/351-00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu z dne 16. 2. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in za-
poslenih delavcev.

Geder Jože, Gornja Radgona, Grajska
ulica št. 10, kot ustanovitelj prevzema ob-
veznost plačila vseh morebitnih ostalih ob-
veznosti družbe.

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

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je dopusten
ugovor v 15 dneh od objave sklepa v Urad-
nem listu RS. Če ugovora v odrejenem roku
ne bo, bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 7. 4. 1995

NOVA GORICA

Rg-14347

Družba LI-KOVIN, proizvodnja in sto-
ritve, d.o.o., Spodnja Branica, s sedežem
Spodnja  Branica  31,  ki  je  vpisana  pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1/2144/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanovitelja druž-
be z dne 15. 4. 1994.

Ustanovitelj je Lisjak Miloš iz Spodnje
Branice 31, 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 regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 15. 4. 1994

Rg-14349

Družba  MELY,  trgovina  in  storitve,
d.o.o., Miren, s sedežem Miren št. 157/d,
ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
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Gorici, v registru s št. reg. vl. 1/2078/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljice družbe z dne 14. 4. 1994.

Ustanoviteljica je Ljubica Danjelič, Ko-
stanjevica na Krasu 75/a, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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 regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 14. 4. 1994

Srg 94/02105 Rg-15693

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02105 z dne 31. 5. 1995, pod
št. vložka 1/03052/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5756936
Firma: EVROPOT, trgovina – uvoz in

izvoz, zastopanje, proizvodnja galanteri-
je, d.o.o., Ajdovščina

Skrajšana firma: EVROPOT, d.o.o., Aj-
dovščina

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ajdovščina, Vipavska 19a
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja Kete Nadja in Damjan,
Vipavska cesta 19a, Ajdovščina.

Srg 94/00382 Rg-17223

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00382 z dne 23. 6. 1995, pod
št. vložka 1/01315/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
pripojitve k podjetju MIT, d.o.o., Nova Go-
rica, s temile podatki:

Matična št. 5433762
Firma: BI-ER, inženiring, d.o.o., Šem-

peter
Skrajšana firma: BI-ER, d.o.o., Šempe-

ter
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šempeter, Na Lokvi 17
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Pripojitev k podjetju MIT, Marketing,

inženiring, trgovina, d.o.o., Nova Gorica,
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 30.
5. 1994. Pripojitev začne veljati z vpisom v
register po sedežu prevzemne družbe.

Rg-21350

Družba ESTETIKA, podjetje za trgo-
vino in prevozniške storitve, d.o.o., Nova
Gorica, s sedežem Ul. XXX. Divizije 21,
Nova Gorica, ki je vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg.

vl. 1/1113/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 27. 7. 1994.

Ustanovitelja sta Mavrič Branko in Ma-
vrič Milena, oba Brdice pri Neblem 4, Do-
brovo, 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 ustanovite-
ljema.

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 regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 27. 7. 1994

Rg-21351

Družba ALEX, podjetje za predelavo
lesa, uvoz in izvoz, Dobrovo, d.o.o., s se-
dežem Medana št. 20, Dobrovo, ki je vpi-
sana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v
registru s št. reg. vl. 1/2765/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
lja družbe z dne 12. 5. 1994.

Ustanovitelj je Aleks Klinec, Medana
št. 20, Dobrovo, 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 regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 12. 5. 1994

Rg-21360

Družba GRADITELJ, izvajalsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Kovk, s sedežem
Kovk 21, Col, ki je vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg.
vl. 1/1620/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 23. 5. 1994.

Ustanovitelja sta Vidmar Milan, Kovk
21, Col in Krapež Benjamin, Predmeja 143,
Ajdovščina, ki prevzemata obveznost plači-
la morebitnih 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.

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 regi-

stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 23. 5. 1994

Rg-21374

Družba MMM, posredovanje, storitve,
trgovina in turizem, d.o.o., Nova Gorica,
Gradnikove brigade 19, s sedežem Grad-
nikove brigade 19, Nova Gorica, ki je vpi-
sana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v
registru s št. reg. vl. 1/1461/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
lja družbe z dne 20. 6. 1994.

Ustanovitelj je Radovanović Dušan,
Gradnikove brigade 19, 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 regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 20. 6. 1994

Rg-21375

Družba  GIS,  audio-video  consalting,
d.o.o.,  Volčja  Draga,  s  sedežem  Volčja
Draga 30/b, Volčja Draga, ki je vpisana
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v regi-
stru s št. reg. vl. 1/1535/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanoviteljice
družbe z dne 1. 6. 1994.

Ustanoviteljica je Gregorič Ljubica,
Volčja Draga 30/b, Volčja Draga, 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-
ljici.

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 regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 1. 6. 1994

Rg-23015

Družba MODNA KONFEKCIJA GO-
RICA, d.o.o., Nova Gorica, s sedežem Uli-
ca Gradnikove brigade 1, Nova Gorica, ki
je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. reg. vl. 1/281/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljev družbe z dne 27. 12. 1994.

Ustanovitelji so Nadja Lozej, Cankarje-
va 17, Nova Gorica, Katarina Vrtačič, Grad-
nikove brigade 23, Nova Gorica, Aleksan-
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der Ščuka, Ledine 123, Nova Gorica in
PROMESS, d.o.o., Sežana, Partizanska 37a,
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 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 regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 27. 12. 1994

Rg-23018

Družba ZIPER, proizvodnja in trgovi-
na, Šmartno, d.o.o., s sedežem Šmartno
79, Kojsko, ki je vpisana pri Okrožnem so-
dišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1/648/00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 28. 12.
1994.

Ustanovitelja sta Peršolja Ivan in Peršo-
lja Zdenka, oba Šmartno 79, Kojsko, 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.

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 regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 28. 12. 1994

Rg-23021

Družba ODKUP, d.o.o., podjetje za po-
slovanje z odpadnim materialom, Idrija,
s sedežem Vojkova 9, Idrija, ki je vpisana
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v regi-
stru s št. reg. vl. 1/769/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 20. 12. 1994.

Ustanovitelj je Stane Ferjančič, Sp. Idrija
66, Sp. Idrija, 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 regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 20. 12. 1994

Rg-23023

Družba DAMI, proizvodnja in trgovi-
na, d.o.o., s sedežem Vrtovin 37, Črniče,
ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. reg. vl. 1/3162/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja družbe z dne 12. 12. 1994.

Ustanovitelj je Črnigoj Bogdan, Vrtovin
37, Črniče, 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 regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 12. 12. 1994

Rg-23034

Družba FIBER, podjetje za trgovinske
stike, d.o.o., Renče, s sedežem Renče 39/d,
ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. reg. vl. 1/2002/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljice družbe z dne 9. 5. 1994.

Ustanoviteljica je Stubelj Helena, Renče
39/d, ki prevzema 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-
ljici.

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 regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 9. 5. 1994

Rg-23042

Družba Enajsta šola, d.o.o., podjetje za
izobraževanje in marketing, Idrija, s se-
dežem Prelovčeva 2, Idrija, ki je vpisana
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v regi-
stru s št. reg. vl. 1/1476/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanoviteljice
družbe z dne 20. 12. 1994.

Ustanoviteljica je Vesna Fašink, Prelov-
čeva 2, Idrija, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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 regi-

stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 20. 12. 1994

Rg-23791

Družba MARIS, podjetje za servisiranje
kovinskih  in  strojnih  elementov, d.o.o.,
Ajdovščina, s sedežem Cesta 19b, Ajdovšči-
na, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. reg. vl. 2483/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
viteljev družbe z dne 30. 5. 1994.

Ustanovitelja sta Mara Marinič-Štor in
Boris Štor, oba Cesta 19b, Ajdovščina, 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-
ljema.

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 regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 30. 5. 1994

Srg 94/00685 Rg-23797

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00685 z dne 26. 9. 1995, pod
št. vložka 1/01417/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi izstopa
družbenika in izbris družbe zaradi preobli-
kovanja v samostojnega podjetnika s temile
podatki:

Matična št. 5457173
Firma: PIREX, notranja in zunanja tr-

govina, d.o.o., Banjšice
Skrajšana firma: PIREX, d.o.o., Banj-

šice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kal nad Kanalom, Banjšice 80
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Pirih Jožko in Turk Mar-

jan, izstop 5. 5. 1994.
Sklep ustanovitelja z dne 5. 5. 1994 o

prenehanju družbe zaradi preoblikovanja v
samostojnega podjetnika, ki je vpisan pri
Republiški upravi za javne prihodke, Izpo-
stava Nova Gorica, v register samostojnih
podjetnikov, pod zap. št. 37-1180/94 in ma-
tično št. registra 5438984, dne 1. 8. 1994,
kot imetnik obratovalnice PIREX, trgovina
in storitve, Pirih Jožko, s. p., Banjšice 80,
Kal nad Kanalom.

Rg-24399

Družba VIDO, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Nova Gorica, s sedežem
Cesta 25. junija 15, ki je vpisana pri Okrož-
nem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
reg. vl. 1/2397/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanovitelja družbe z
dne 30. 1. 1995.

Ustanovitelj je Vidič Jože, Cesta 25. ju-
nija 15, ki prevzema obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.
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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 regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 30. 1. 1995

Rg-24409

Družba BOPREM, urejanje in oprema
prostora, p.o., Ajdovščina, s sedežem Aj-
dovščina, Polževa ul. 34, ki je vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1/669/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanovitelja druž-
be z dne 21. 3. 1995.

Ustanovitelj je Bogdan Bajec, Polževa
ul. 34, 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.

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 regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 21. 3. 1995

Rg-24411

Družba P & M, poslovne in trgovinske
storitve, d.o.o., Nova Gorica, s sedežem
Nova Gorica, Gradnikove brigade 49, ki
je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. reg. vl. 1/3267/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljice družbe z dne 30. 12. 1994.

Ustanoviteljica je Mirjana Ivović, Nova
Gorica, Gradnikove brigade 49, 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 ustanoviteljici.

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 regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 30. 12. 1994

Rg-24417

Družba GRIVA, podjetje za turizem,
gostinstvo in storitve, d.o.o., Ajdovščina,

s sedežem Planina 94, Ajdovščina, ki je
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gori-
ci, v registru s št. reg. vl. 1/1007/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu usta-
noviteljice družbe z dne 12. 12. 1994.

Ustanoviteljica je Danica Marc, Vrečko-
va 5, Kranj, 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.

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 regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 12. 12. 1994

Rg-24429

Družba JAMES, import-export, d.o.o.,
Nova  Gorica,  s  sedežem  Bratuževa  13,
Šempeter  pri  Gorici,  ki  je  vpisana  pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1/2539/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanovitelja druž-
be z dne 7. 3. 1995.

Ustanovitelj je Mitja Škarja, Rutarjeva
2, Nova Gorica, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

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 regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 17. 3. 1995

Rg-24998

Družba  ZAVRTANIK  &  ZAVRTA-
NIK,  proizvodnja,  trgovina,  izvoz,  uvoz,
d.o.o., Nova Gorica, s sedežem Klanec 5,
Nova Gorica, ki je vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg.
vl. 1/1389/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 25. 5. 1995.

Ustanovitelja sta Zavrtanik Smiljan,
XXX. Divizije 15/A in Zavrtanik Milivoj,
Langobardska ulica 3, Solkan, ki prevzema-
ta obveznost plačila morebitnih 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.

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 regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 25. 5. 1995

Rg-25010

Družba VITALIS, storitve in trgovin-
ska dejavnost, d.o.o., Šempeter pri Gori-
ci, s sedežem Cvetlična 40, Šempeter pri
Gorici, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču
v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1/2969/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanovitelja družbe z dne
27. 12. 1994.

Ustanovitelj je Fabbro Luciano, Cvetlič-
na 40, Šempeter pri Gorici, 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 regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 27. 12. 1994

Rg-25019

Družba LEON, transport in trgovina,
Nova Gorica, d.o.o., s sedežem Pod Ga-
brijelom 2, Nova Gorica, ki je vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1/1729/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanoviteljev
družbe z dne 15. 12. 1994.

Ustanovitelja sta Leon Cingerle, Pod Ga-
brijelom 2, Nova Gorica in Valter Marko-
čič, Kojsko 80/a, Kojsko, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti 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.

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 regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 15. 12. 1994

Srg 94/00891 Rg-25729

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00891 z dne 11. 10. 1995,
pod št. vložka 1/00686/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5372402
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Firma:  KUKMAK,  trgovina  z  živili,
d.o.o., Miren

Skrajšana firma: KUKMAK, d.o.o., Mi-
ren

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Miren, Miren 142c
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Leban Andrej.
Sklep ustanovitelja z dne 20. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel družbenik Leban Andrej iz Mirna
št. 78.

Rg-26385

Družba  WATERPROJEKT,  inženi-
ring, projektiranje in uvoz, d.o.o., Nova
Gorica, s sedežem Kidričeva 9a, Nova Go-
rica, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1/1851/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
8. 12. 1994.

Ustanovitelja sta PROJEKT, Nova Gori-
ca, d.d., Kidričeva 9/a in WATERPLAN,
s.p.a., Via San Luciano 4, Belluno, Italija,
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-
ljema.

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 regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 8. 12. 1994

Rg-26387

Družba KLAS, podjetje za proizvod-
njo, trženje, ekonomiko in organizacijo
poslovanja, d.o.o., Slap, s sedežem Slap
3/g, Vipava, ki je vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg.
vl. 1/1287/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne
29. 12. 1994.

Ustanovitelj je Drago Bajc, Slap 3/g, Vi-
pava, ki prevzema 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-
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 regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 29. 12. 1994

Rg-26389

Družba  RAVNIK,  trgovina,  d.o.o.,
Osek, s sedežem Osek 18/c, Šempas, ki je
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gori-
ci, v registru s št. reg. vl. 1/3085/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu usta-
noviteljev družbe z dne 30. 12. 1994.

Ustanovitelja sta Jadranka Ravnik, Osek
18/c in Iztok Ravnik, 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 ustanovite-
ljema.

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 regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 30. 12. 1994

Rg-26391

Družba IŽEK, servis vozil in trgovina,
Cerkno, s sedežem Rožna 1, Cerkno, ki je
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gori-
ci, v registru s št. reg. vl. 1/3179/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu usta-
noviteljev družbe z dne 1. 5. 1994.

Ustanovitelja sta Igor Uršič in Irma Ur-
šič, oba Rožna 1, Cerkno, ki prevzemata
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-
ljema.

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 regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 1. 5. 1994

Rg-26392

Družba STING, storitve-trgovina-inže-
niring, d.o.o., Idrija, s sedežem Kajuhova
23, Idrija, ki je vpisana pri Okrožnem so-
dišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1/2109/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanovitelja družbe z dne
16. 12. 1994.

Ustanovitelj je Miran Pišlar, Čopičeva
15, Idrija, 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 regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 16. 12. 1994

Rg-26394

Družba TIM, proizvodnja in trgovina,
d.o.o.,  Tolmin,  s  sedežem  Žagarjeva  8,
Tolmin, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču
v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1/981/00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 27. 12.
1994.

Ustanovitelja sta Hadalin Anton, Žagar-
jeva 8, Tolmin in Ilinčič Milojka, Zatolmin
21, Tolmin, ki prevzemata obveznost plači-
la morebitnih 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.

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 regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 27. 12. 1994

Rg-26396

Družba FIRS, ekonomske storitve, tr-
govina,  d.o.o.,  Nova  Gorica,  s  sedežem
Gradnikove brigade 51, Nova Gorica, ki
je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. reg. vl. 1/3107/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljice družbe z dne 21. 12. 1994.

Ustanoviteljica je Bevk Ema, Glavni trg
7, Cerkno, 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-
ljici.

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 regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 21. 12. 1994

Rg-26402

Družba  MIZARSTVO  ACER,  d.o.o.,
Nova  Gorica,  s  sedežem  Ulica  Milojke
Štrukelj  25,  Solkan,  ki  je  vpisana  pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1/1278/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanovitelja druž-
be z dne 28. 12. 1994.

Ustanovitelj je Cej Viljem, Ulica Miloj-
ke Štrukelj 25, Solkan, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.
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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 regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 28. 12. 1994

Rg-26406

Družba SERVALL, proizvodnja in tr-
govina,  d.o.o.,  Nova  Gorica,  s  sedežem
Kromberška 32, Nova Gorica, ki je vpisa-
na pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v
registru s št. reg. vl. 1/1534/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
ljev družbe z dne 29. 12. 1994.

Ustanovitelji so Batistič Julij, Batistič
Marija in Batistič Martina, vsi Kromberška
32, Nova Gorica, 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 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 regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 29. 12. 1994

Rg-26412

Družba GEMA – podjetje za propa-
gando in marketing, d.o.o., Nova Gorica,
s sedežem Kidričeva 9, Nova Gorica, ki je
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gori-
ci, v registru s št. reg. vl. 1/513/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
viteljev družbe z dne 27. 12. 1994.

Ustanovitelji so LDS – Liberalna de-
mokracija Slovenije, občinski odbor Nova
Gorica, kot pravni naslednik ZSMS občin-
skega odbora Nova Gorica, PRO.MEA,
d.o.o., Podjetje za propagando in marke-
ting, Koper, Muzejski trg št. 7, Nardin Da-
niel in Nardin Boštjan, oba Sončna ul. 4,
Nova Gorica, 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 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 regi-

stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 27. 12. 1994

Rg-26413

Družba ELTIS, storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Ajdovščina, s sedežem Ce-
sta 88, Ajdovščina, ki je vpisana pri Okrož-
nem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
reg. vl. 1/2243/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanovitelja družbe z
dne 15. 1. 1995.

Ustanovitelj je Branko Bevk, Cesta 88,
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 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 regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 15. 1. 1995

Rg-26416

Družba DIES, export-import, špedici-
ja, transport, posredovanje, consulting,
Šempas, d.o.o., s sedežem Ozeljan 49/a,
Šempas, ki je vpisana pri Okrožnem sodiš-
ču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1/673/00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 29. 12.
1994.

Ustanovitelja sta Danevčič Damir in Da-
nevčič Sonja, oba Ozeljan 49/a, Šempas, 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-
ljema.

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 regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 29. 12. 1994

Rg-26419

Družba LA GROS, trgovina na debelo,
Tolmin, d.o.o., s sedežem Prekomorskih
brigad 10, Tolmin, ki je vpisana pri Okrož-
nem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
reg. vl. 1/1143/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 12. 12. 1994.

Ustanovitelja sta Vladimir Roner in He-
lena Roner, oba Prekomorskih brigad 10,
Tolmin, 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-
ljema.

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 regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 12. 12. 1994

Rg-26802

Družba    AGGO-TEX    GORICA
SPORT, d.o.o., s sedežem Vipavska cesta
24, Nova Gorica, ki je vpisana pri Okrož-
nem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
reg. vl. 1/564/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljice družbe z
dne 5. 9. 1994.

Ustanoviteljica je Drole Ines, Vipavska
cesta 24, Nova Gorica, 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-
ljici.

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 regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 5. 9. 1994

Srg 94/00804 Rg-26804

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00804 z dne 30. 11. 1995,
pod št. vložka 1/02476/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5618355
Firma: PINT, projektiranje, inženiring

in trgovina, d.o.o., Tolmin
Skrajšana firma: PINT, d.o.o., Tolmin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tolmin, Rutarjeva 35
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: Leban Aldo, Lemut Jože

in Rutar Anka.
Sklep ustanoviteljev z dne 6. 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 družbeniki Leban Aldo, Gorenji Log 2,
Most na Soči, Lemut Jožef, Zatolmin 43,
Tolmin in Rutar Anka, Gregorčičeva 18a,
Tolmin.

Srg 94/01025 Rg-26806

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01025 z dne 30. 11. 1995,
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pod št. vložka 1/01053/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5383757
Firma: PRODEX, trgovsko, servisno in

proizvodno podjetje, d.o.o., Tolmin
Skrajšana firma: PRODEX, d.o.o., Tol-

min
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tolmin, Ilirska 5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Čujec Teodor in Rutar

Ljubo.
Sklep ustanovitelja z dne 8. 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 družbenika Čujec Teodor, Tumov dre-
vored 10, Tolmin in Rutar Ljubo, Ilirska 5,
Tolmin.

Srg 94/01033 Rg-26807

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01033 z dne 30. 11. 1995,
pod št. vložka 1/02510/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5617782
Firma: INTER-FRUIT, import-export,

d.o.o., Žigoni-Renče
Skrajšana firma: INTER-FRUIT, d.o.o.,

Žigoni-Renče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Renče, Žigoni 103
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Momesso Maurizio in Slo-

kar Ivan.
Sklep ustanovitelja z dne 9. 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 družbenika Slokar Ivan, Renški pod-
kraj 40/b, Renče in Momesso Maurizio, Via
S. Pio 22, Oderzo, Italia.

Srg 94/01193 Rg-26808

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01193 z dne 30. 11. 1995,
pod št. vložka 1/00410/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5310083
Firma: TINA, podjetje za turizem in

gostinstvo, Nova Gorica, p.o.
Skrajšana firma: TINA, Nova Gorica,

p.o.
Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: Nova Gorica, Gradnikove bri-

gade 49
Osnovni kapital: 1.000 SIT
Ustanovitelj: Jezeršek Edvard.
Sklep ustanovitelja z dne 1. 6. 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 družbenik Edvard Jezeršek, Gradnikove
brigade 49, Nova Gorica.

Srg 94/01700 Rg-26810

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01700 z dne 30. 11. 1995,
pod št. vložka 1/00570/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5318211
Firma:  METRUM,  glasbeni  servis,

d.o.o., Cesta
Skrajšana firma: METRUM, d.o.o., Ce-

sta
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ajdovščina, Cesta 57
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Samec Vladimir.
Sklep ustanovitelja z dne 3. 6. 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 družbenik Samec Vladimir, Cesta 57,
Ajdovščina.

Srg 94/00774 Rg-26812

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00774 z dne 30. 11. 1995,
pod št. vložka 1/01707/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5503566
Firma: AGROMERKUR, podjetje za

trgovino in transport, d.o.o., Lome 27
Skrajšana   firma:   AGROMERKUR,

d.o.o., Lome 27
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Črni vrh, Lome 27
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Kavčič Drago.
Sklep ustanovitelja 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-
zel družbenik Kavčič Drago, Lome 27, Črni
vrh nad Idrijo.

Srg 95/00195 Rg-26866

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00195 z dne 13. 11. 1995,
pod št. vložka 1/01790/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi izstopa družbenika in izbris zaradi
preoblikovanja v samostojnega podjetnika s
temile podatki:

Matična št. 5512379
Firma:  UMIS,  d.o.o.,  storitve-trgovi-

na-turizem, Podnanos
Skrajšana firma: UMIS, d.o.o., Podna-

nos
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vipava, Podnanos 79
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: Uršič Slavko, Gregorčič

Samuel, izstop 29. 3. 1995 in Rustja Ciril,
izstop 29. 3. 1995.

Sklep ustanovitelja Uršič Slavka z dne
30. 3. 1994 o prenehanju družbe zaradi
preoblikovanja v samostojnega podjetnika,
ki je vpisan pri Ministrstvu za finance, Re-

publiška uprava za javne prihodke, Izposta-
va Ajdovščina, pod št. 01-0279/94, z dne
23. 5. 1994, s firmo KAVARNA URŠIČ,
Slavko Uršič, s.p., sedež Vojana Reharja 7,
Vipava, MRSO 5863356.

Srg 94/01172 Rg-26818

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01172 z dne 29. 11. 1995,
pod št. vložka 1/01322/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi iz-
stopa in vstop družbenika ter izbris zaradi
preoblikovanja v samostojnega podjetnika s
temile podatki:

Matična št. 5451353
Firma: FERREMONT, trgovina in ser-

visiranje, d.o.o., Vrtojba
Skrajšana firma: FERREMONT, d.o.o.,

Vrtojba
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šempeter pri Gorici, Čuklje 31,

Vrtojba
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Ferfolja Stanislava, izsto-

pila 30. 5. 1994 in Ferfolja Simon.
Sklep ustanovitelja Ferfolja Simona o pre-

nehanju družbe z omejeno odgovornostjo za-
radi preoblikovanja v samostojnega podjet-
nika, ki je vpisan pri Ministrstvu za finance,
Republiška uprava za javne prihodke, Izpo-
stava Nova Gorica, v register obratovalnic
samostojnih podjetnikov pod zap. št.
37-1163/94 in matično št. registra 5226926,
dne 1. 8. 1994, kot imetnik obratovalnice
MIZARSTVO FERFOLJA, Ferfolja Simon,
s.p., s sedežem Cesta na Čuklje 31, Vrtojba.

NOVO MESTO

Srg 2542/94 Rg-17487

Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep.

Družba KOSTAN, grosistična in detaj-
listična trgovina ter servisna dejavnost,
d.o.o., Mirna, Cesta III. bataljona VDV
12,  Mirna,  vpisana  na  reg.  vl.  št.
1/01620/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 21. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Kolar Andrej in Kolar
Starina Andreja, Cesta III. bataljona VDV
12, Mirna, z ustanovitvenim kapitalom
4.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
4.000 SIT prenese na ustanovitelja Kolar
Andreja in Kolar Starina Andrejo, Cesta III.
bataljona VDV 12, Mirna, v višini vloženih
ustanovitvenih deležev, vsakemu 2.000 SIT.

Srg 2558/94 Rg-17535

Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba DRAGAN, prevozništvo, Pete-
linjek, d.o.o., Petelinjek 12, Novo mesto,
vpisana na reg. vl. št. 1-2925/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 14. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.
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Ustanovitelj je Alojzij Dragan, Peteli-
njek 12, Novo mesto, z ustanovitvenim ka-
pitalom 100.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 100.000 SIT
v celoti prenese na ustanovitelja Dragan
Alojzija, Petelinjek 12, Novo mesto.

Srg 2649/94 Rg-17521

Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba OB - ELEKTRONIK, servisi-
ranje biro opreme in register blagajn, za-
stopstvo,  svetovanje,  trgovina,  d.o.o.,
Straža, Pod vinogradi 9, vpisana na reg.
vl. št. 1-2007/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 29. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Bojan Osolnik, Pod vino-
gradi 9, Straža, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT v
celoti prenese na ustanovitelja Bojana Osol-
nika, Pod vinogradi 9, Straža.

Srg 2865/94 Rg-17519

Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba  JUPIT,  proizvodno  trgovsko
podjetje Metlika, d.o.o., Naselje Staneta
Rozmana št. 4, Metlika, vpisana na reg. vl.
št. 1-3538/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 3. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Ljubica Jambrošić, Na-
selje Staneta Rozmana št. 4, Metlika, z usta-
novitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prev-
zema obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 100.000 SIT
v celoti prenese na ustanoviteljico Ljubico
Jambrošić, Naselje Staneta Rozmana št. 4,
Metlika.

Srg 1699/94 Rg-17517

Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba BAZAR, proizvodno in trgov-
sko podjetje Črnomelj, d.o.o., CBO 14,
Črnomelj, vpisana na reg. vl. št. 1-2494/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Srečko Janjoš, CBO 14,
Črnomelj in Lidija Malešič, Cankarjeva 12,
Črnomelj, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT
razdeli med družbenika v sorazmerju z us-
tanovnimi deleži obeh družbenikov, in sicer
Srečka Janjoša, CBO 14, Črnomelj, v zne-
sku 4.000 SIT in Lidijo Malešič, Cankarje-
va 12, Črnomelj, v znesku 4.000 SIT.

Zoper te sklepe skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku v smislu 396.
in 397. člena zakona o gospodarskih druž-
bah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklepe o izbri-
su družb iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 30. 6. 1995

Srg 746/94 Rg-15249

Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba industrijsko trgovsko podjetje
in turizem AD - RANGUS, Šentjernej,
d.o.o., Turopolje 7, Šentjernej, vpisana na
reg. vl. št. 1-470/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 26. 4.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Rangus Davorin, Turo-
polje 7, Šentjernej, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Rangus Da-
vorina, Turopolje 7, Šentjernej.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 23. 5. 1995

Srg 1045/94 Rg-15233

Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba ZAMEL – izdelava in vzdrže-
vanje elektronskih in električnih naprav,
d.o.o., Semič 28, Semič, vpisana na reg. vl.
št. 1/00592/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 6. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Melinček Vladimir, Se-
mič 30/a in Zajc Pavel, Svibnik 20/a, z usta-
novitvenim kapitalom 2.100 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.100 SIT pre-
nese v celoti na ustanovitelja Melinček Vladi-
mirja, Semič 30/a in Zajc Pavla, Svibnik 20/a,
v sorazmerju z vloženima deležema.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 22. 5. 1995

Srg 1524/94 Rg-14237

Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba  MALNAR  –  trgovsko,  pro-
izvodno  in  storitveno  podjetje,  d.o.o.,
Straža, Na žago 21, vpisana na reg. vl. št.
1-2004/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 25. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Zupančič Mitja, Na žago
21, Straža, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Zupančič
Mitja, Na žago 21, Straža

Srg 1515/94 Rg-14227

Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba AVTOSERVIS, servisno trgov-
sko podjetje, d.o.o., Novo mesto, Zagrebš-
ka c. 20, vpisana na reg. vl. št. 1-3516/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 26. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Ivanetič Jožef, Levstiko-
va 4, Novo mesto, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 100.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Ivanetič
Jožefa, Levstikova 4, Novo mesto.

Srg 1521/94 Rg-14223

Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba  MODING,  modni  inženiring
Novo mesto, d.o.o., Zagrebška 2, Novo
mesto, vpisana na reg. vl. št. 1-1503/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 26. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Jović Ivana, Šegova 16,
Novo mesto, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese v celoti na ustanoviteljico Jović Iva-
no, Šegova 16, Novo mesto.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 8. 5. 1995

Srg 970/94 Rg-14216

Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba ELKOM, trgovina in storitve,
d.o.o., Straža pri Novem mestu, Stara ce-
sta 33,  vpisana na reg. vl. št. 1/03568/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 5. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.
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Ustanovitelj je Molek Štefan, Stara vas
33, Straža pri Novem mestu, z ustanovitve-
nim kapitalom 170.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 170.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Molek Šte-
fana, Stara cesta 33, Straža pri Novem me-
stu.

Srg 1276/94 Rg-14220

Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba FAJCOM, podjetje za uvoz, iz-
voz, proizvodnjo in komercialni inženi-
ring, d.o.o., Novo mesto, Foersterjeva 7,
vpisana na reg. vl. št. 1/02002/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 13. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Fajfar Rok, Foersterjeva
7, Novo mesto, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Fajfar Ro-
ka, Foersterjeva 7, Novo mesto.

Srg 1926/94 Rg-14207

Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba BOKA, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Novo mesto, Krista-
nova 28, vpisana na reg. vl. št. 1/02231/00
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 1. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Kramar Andrej, Kristano-
va 28, Novo mesto, z ustanovitvenim kapita-
lom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Krmar An-
dreja, Kristanova 28, Novo mesto.

Srg 1929/94 Rg-14206

Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba K A M, inženiring, zastopanje
in  trgovina,  Šmarjeta,  d.o.o.,  Šmarjeta
29/b, Šmarješke Toplice, vpisana na reg.
vl. št. 1/03398/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 23. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Kos Tomaž, Šmarjeta
29/b, Šmarješke Toplice, z ustanovitvenim
kapitalom 114.240 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 114.240 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Kos Toma-
ža, Šmarjeta 29/b, Šmarješke Toplice.

Srg 1416/94 Rg-14257

Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba GRČA, lesno podjetje Podturn,
d.o.o., Podturn 91, Dolenjske Toplice, vpi-
sana na reg. vl. št. 1-1672/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 17. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Albin Murn, Podutrn 91,
Dolenjske Toplice, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Albina
Murna, Podturn 91, Dolenjske Toplice.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 5. 5. 1995

Srg 1878/94 Rg-13970

Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba SEGAP – storitve, obrt in tr-
govina, d.o.o., Črnomelj, Heroja Starihe
17,  Črnomelj,  vpisana  na  reg.  vl.  št.
1-3114/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 6. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Stanislav Cerar, Dobliče
23, Črnomelj, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 100.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Stanislava
Cerarja, Dobliče 23, Črnomelj.

Srg 1864/94 Rg-13973

Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba PROMONT, proizvodnja, tr-
govina in storitve, d.o.o., Črnomelj, Ko-
lodvorska 9, Črnomelj, vpisana na reg. vl.
št. 1-2489/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 4. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Boris Jerman, Kolodvor-
ska 9, Črnomelj, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Borisa Jer-
mana, Kolodvorska 9, Črnomelj.

Srg 1495/94 Rg-13988

Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba Elektrousluge, CEL Novo me-
sto, d.o.o., Prečna 3, Novo mesto, vpisana
na reg. vl. št. 1/1619/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
25. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Cesar Jože, Prečna 3, No-
vo mesto, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Cesar Jo-
žeta, Prečna 3, Novo mesto.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 18. 4. 1995

Srg 95/00071 Rg-21795

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00071 z dne 31. 8. 1995,
pod št. vložka 1/00630/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5329531
Firma: NOVAK, gradbeni inženiring,

d.o.o., Črnomelj
Skrajšana firma: NOVAK, d.o.o., Črno-

melj
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  Črnomelj, Ul. 21. oktobra 15
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Novak Alojzij, izstopil

13. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 13. 3. 1995 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 Novak Alojzij, Ul. 21. oktobra 15, Črno-
melj.

Srg 94/01906 Rg-21818

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01906 z dne 31. 8. 1995,
pod št. vložka 1/03016/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5734690
Firma: LESPREVOZ, trgovina z lesom

in lesnimi izdelki, Lokve, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  Črnomelj, Lokve 74
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Župančič Marijan, izstopil

17. 6. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Župančič Marijan, Lokve 74, Čr-
nomelj.

Srg 94/02806 Rg-23901

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02806 z dne 3. 10. 1995,
pod št. vložka 1/01825/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5501385
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Firma: GIK, storitveno podjetje Črno-
melj, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež:  Črnomelj, Nova loka 22
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljici: Grabrijan Marija in Kvas

Ljubica, izstopili 30. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 30. 12 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zeli Grabrijan Marija, Nova loka 22, Črno-
melj in Kvas Ljubica, Ul. 21. oktobra 17 c,
Črnomelj.

Srg 94/01407 Rg-23908

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01407 z dne 27. 9. 1995,
pod št. vložka 1/01098/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5383528
Firma: ALFA-R, avto šola Mirna peč,

p.o.
Skrajšana firma: ALFA-R, Mirna peč,

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

govornostjo
Sedež: Mirna peč, Ivanja vas 26
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Rajšelj Alojzij, izstopil

20. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 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 Rajšelj Alojzij, Ivanja vas 26, Mirna
peč.

Srg 94/00983 Rg-23916

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00983 z dne 28. 9. 1995,
pod št. vložka 1/01136/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi iz-
brisa družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Matična št. 5401011
Firma: TERRA, trgovsko, transportno

in turistično podjetje, Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: TERRA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Cesta herojev 34
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Maljuna Črtomira in Ma-

ljuna Marko, izstopila 25. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 25. 4. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Maljuna Črtomira in Maljuna Marko,
oba Novo mesto, Cesta herojev 34.

Srg 94/01513 Rg-24921

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01513 z dne 4. 10. 1995,
pod št. vložka 1/03225/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-

nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: ROK, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Žužemberk

Skrajšana firma: ROK, d.o.o., Žužem-
berk

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Žužemberk, Trške njive 31
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Pucelj Darko, izstopil 25. 5.

1994.
Sklep skupščine z dne 25. 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 Pucelj Darko, Trške njive 31, Žužem-
berk.

Srg 95/00118 Rg-26710

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00118 z dne 28. 11. 1995,
pod št. vložka 1/02594/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: TOMING, proizvodno, trgov-
sko in storitveno podjetje, d.o.o.

Skrajšana firma: TOMING, d.o.o., Stra-
ža

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Straža, Pod vinogradi 7
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: Avbar Tomo, Blažič Alojz

in Avbar Ingrid, izstopili 10. 5. 1995.
Sklep skupščine z dne 10. 5. 1995 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Avbar Tomo, Pod vinogradi 7, Straža,
Blažič Alojz, Hudo 8 a, Novo mesto in Av-
bar Ingrid, Pod vinogradi 7, Straža.

Srg 94/01367 Rg-26712

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01367 z dne 28. 11. 1995,
pod št. vložka 1/02407/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: MURN, ekonomske in organi-
zacijske storitve Dobrnič, d.o.o.

Skrajšana  firma:  MURN,  Dobrnič,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dobrnič, Vrbovec 29
Osnovni kapital: 12.540 SIT
Ustanoviteljica: Murn Ana, izstopila

20. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 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-
zela Murn Ana, Šegova 16, Novo mesto.

Srg 94/02579 Rg-26713

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02579 z dne 28. 11. 1995,
pod št. vložka 1/02959/00, izbrisalo iz sod-

nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: BERLOGAR, proizvodnja ža-
ganega lesa in trgovina, Novo mesto, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Novo mesto, Dolenje Kamence
16

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Berlogar Milan, izstopil 23.

12. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 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 Berlogar Milan, Dolenje Kamence 16,
Novo mesto.

Srg 94/01626 Rg-26714

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01626 z dne 28. 11. 1995,
pod št. vložka 1/02636/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: VOLTA, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Novo mesto

Skrajšana firma: VOLTA, d.o.o., Novo
mesto

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Novo mesto, Zagrebška 11
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Vozelj Franc, izstopil 30. 5.

1994.
Sklep skupščine z dne 30. 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 Vozelj Franc, Zagrebška 11, Novo me-
sto.

Srg 94/00925 Rg-26715

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00925 z dne 28. 11. 1995,
pod št. vložka 1/02520/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: BELBLED, svetovanje, posred-
ništvo in trgovina, d.o.o., Otočec

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Otočec, Dobrava 61
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Lenčič Nežka, izstopila

4. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 4. 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-
zela Lenčič Nežka, Dobrava 35, Otočec.

Srg 94/02641 Rg-26717

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02641 z dne 28. 11. 1995,
pod št. vložka 1/01398/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:
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Matična št. 5431379
Firma: LINIAL, proizvodnja in trgovi-

na, d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: LINIAL, d.o.o., Novo

mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Pod Trško goro 35
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Pezdirc Karolina in Pez-

dirc Stane, izstopila 26. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 26. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Pezdirc Karolina in Pezdirc Stane, oba
Pod Trško goro 35, Novo mesto.

Srg 95/00103 Rg-26722

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00103 z dne 28. 11. 1995,
pod št. vložka 1/03076/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5764203
Firma: TREF, trgovina in komercialne

storitve, Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana  firma:  TREF,  Novo  mesto,

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

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Lebanova 30
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Florjančič Karel, izstopil

15. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 15. 3. 1995 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 Florjančič Karel, Lebanova 30, Novo
mesto.

Srg 94/02231 Rg-26723

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02231 z dne 28. 11. 1995,
pod št. vložka 1/01145/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5559804
Firma: PAGRAD, gradbeništvo, d.o.o.,

Črnomelj, Jelševnik 3/a
Skrajšana firma: PAGRAD, d.o.o., Čr-

nomelj, Jelševnik 3/a
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Črnomelj, Jelševnik 3/a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Pavšič Anton, izstopil

12. 7. 1994.
Sklep skupščine z dne 12. 7. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Pavšič Anton, Jelševnik 3/a, Črno-
melj.

Srg 95/00022 Rg-26724

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00022 z dne 29. 11. 1995,

pod št. vložka 1/00900/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5364337
Firma: REL, izdelava elektronskih na-

prav, računalniški inženiring in svetova-
nje, Šentjernej, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Šentjernej, Prvomajska 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Rumpret Jožica in Gošte

Marko, izstopila 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 more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Gošte Marko, Staro sejmišče 45, Šent-
jernej.

Srg 94/01842 Rg-26727

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01842 z dne 27. 11. 1995,
pod št. vložka 1/03167/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5774675
Firma: MEKLOM, inženiring, trgovi-

na na debelo in drobno ter gostinsko turi-
stične storitve, Brusnice, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Brusnice, Vel. Brusnice 99A
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Božič Matjaž, izstopil

25. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 25. 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 Božič Matjaž, Vel. Brusnice 99A, Bru-
snice.

Srg 94/02325 Rg-26729

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02325 z dne 27. 11. 1995,
pod št. vložka 1/02686/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi iz-
brisa družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Firma:  DEMO,  trgovina,  gostinstvo,
storitve, izvoz, uvoz, proizvodnja, d.o.o.,
Novo mesto

Skrajšana firma: DEMO, d.o.o., Novo
mesto

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Novo mesto, Slavka Gruma 5
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Pleško Srečko, izstopil

12. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 12. 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 Pleško Srečko, Slavka Gruma 5, Novo
mesto.

Srg 94/01459 Rg-26730

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01459 z dne 27. 11. 1995,
pod št. vložka 1/00696/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5341337
Firma: HAMBI, trgovina na debelo in

drobno in diskontna prodaja, Novo me-
sto, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Novo mesto, Košenice 23
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Vidmar Anica, izstopila

26. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 26. 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-
zela Vidmar Anica, Šmihel 58, Novo mesto.

Srg 95/00138 Rg-26731

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00138 z dne 27. 11. 1995,
pod št. vložka 1/03064/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: ČIBA, proizvodnja jajc, vzreja
piščancev, valilnica, trgovina, Stari trg
ob Kolpi, d.o.o.

Skrajšana firma: ČIBA, d.o.o., Stari trg
ob Kolpi

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Stari trg ob Kolpi, Stari trg ob
Kolpi 23a

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Medic Marija, izstopila

5. 4. 1995.
Sklep skupščine z dne 5. 4. 1995 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Medic Marija, Stari trg ob Kolpi 23a,
Stari trg ob Kolpi.

Srg 94/02850 Rg-26734

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02850 z dne 28. 11. 1995,
pod št. vložka 1/00451/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5317037
Firma: NBM, trženje, inženiring, pro-

izvodnja Metlika, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Metlika, Bočka ulica 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Magovac Nikola, izstopil

25. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 25. 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 Magovac Nikola, Bočka ulica 1, Metli-
ka.
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Srg 94/02585 Rg-26736

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02585 z dne 27. 11. 1995,
pod št. vložka 1/03349/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5773202
Firma: ŽIGC, trgovsko in storitveno

podjetje, d.o.o., Žužemberk
Skrajšana firma: ŽIGC, d.o.o., Žužem-

berk
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Žužemberk, Prapreče 18
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Setničar Kristina, izsto-

pila 25. 11. 1994.
Sklep skupščine z dne 25. 11. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe Setničar
Kristina, Prapreče 18, Žužemberk.

Srg 94/00936 Rg-26743

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00936 z dne 27. 11. 1995,
pod št. vložka 1/00530/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5317738
Firma: 3K, računalniški inženiring,

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

govornostjo
Sedež: Otočec, Starine 5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kink Lovrenc in Kink Sil-

vester, izstopila 4. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 4. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela King Lovrenc in King Silvester, oba
Starine 5, Otočec.

Srg 94/02849 Rg-26748

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02849 z dne 27. 11. 1995,
pod št. vložka 1/00654/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5336511
Firma: TRGOPLAST, podjetje za pro-

izvodnjo, nabavo in prodajo, d.o.o., Met-
lika

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Metlika, Mestni trg 7
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelji: Humljan Branka, Humljan

Anton in Popovič Danica, izstopili 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 more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Humljan Branka in Humljan Anton, oba
Bereča vas 12, Metlika, ter Popovič Danica,
Ptujska 3, Ljubljana.

Srg 94/02810 Rg-26750

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02810 z dne 27. 11. 1995,
pod št. vložka 1/02666/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: ACTA, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, Trebnje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Trebnje, Cesta Gubčeve briga-

de 18
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Jurak Stanka in Jurak Mi-

ran, izstopila 22. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 22. 12. 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 Jurak Stanka in Jurak Miran, oba Cesta
Gubčeve brigade 18, Trebnje.

Srg 292/95 Rg-27198

Okrožno sodišče v Novem mestu, Gos-
podarski oddelek, kot registrsko sodišče na
predlog objavlja sklep:

Družba Agencija UP – varovanje pre-
moženja in oseb, Novo mesto, d.o.o., Ra-
govska 10, Novo mesto, vpisana na reg. vl.
št. 1-3062/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 30. 11.
1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Klub upokojenih de-
lavcev Maksa Perca, Novo mesto, Jerebova
1 in Klub upokojenih delavcev Maksa Per-
ca, Krško, Cesta krških žrtev 53, z ustanovi-
tvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 100.000 SIT
prenese na ustanovitelja v višini vloženega
deleža, in sicer: Klub upokojenih delavcev
Maksa Perca, Novo mesto, Jerebova 1, v
znesku 80.000 SIT in Klub upokojenih de-
lavcev Maksa Perca Krško, Cesta krških žr-
tev 53, v znesku 20.000 SIT.

Srg 1354/94 Rg-27200

Okrožno sodišče v Novem mestu, Gos-
podarski oddelek, kot registrsko sodišče na
predlog objavlja sklep:

Družba TIPO, trgovska in proizvodna
organizacija Otočec, d.o.o., Ždinja vas 5a,
Otočec, vpisana na reg. vl. št. 1-612/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 18. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Kastelic Jože, Ždinja vas
5a, Otočec, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Kastelic
Jožeta, Ždinja vas 5a, Otočec.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklepa o
izbrisu družb iz sodnega registra.

Temeljno sodišče v Novem mestu

enota v Novem mestu

dne 13. 12. 1995

PTUJ

Srg 2960/94 Rg-13035

Družba ELSI, proizvodnja, storitve, in-
ženiring in zastopstva, d.o.o., Lovrenc na
Dravskem polju 55/b, rg. vl. 1/4333-00,
katere ustanovitelj je Pišek Marijan, Lo-
vrenc na Dravskem polju 55/b, Lovrenc na
Dravskem polju, po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 20. 5. 1994, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Pišek Mari-
jan, Lovrenc na Dravskem polju 55/b, Lo-
vrenc na Dravskem polju.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
na Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 4. 4. 1995

Srg 975/94 Rg-15558

Družba TADA, proizvodnja in stori-
tve, d.o.o., Vespazijanova 3, Ptuj, rg. vl.
1/6136-00, katere ustanovitelja sta Daniela
Kamenšek, Vespazijanova 3, Ptuj in Stani-
slav Jakomini, Mestni vrh 18, Ptuj, po skle-
pu ustanoviteljev družbe z dne 17. 5. 1994,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Daniela
Kamenšek, Vespazijanova 3, Ptuj in Stani-
slav Jakomini, Mestni vrh 18, Ptuj.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
na Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 22. 5. 1995

Srg 2873/94 Rg-15561

Družba R.I.S. PRESTIGE, proizvodno,
trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Dr-
stelja 19, Destrnik, rg. vl. 1/9067-00, kate-
re ustanovitelja sta Gregorec Rudolf, Švaj-
gerjeva 3, Ptuj in Kloar Stane, Vičava 47,
Ptuj, po sklepu ustanovitelja družbe z dne
30. 5. 1994, preneha po skrajšanem postop-
ku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Gregorec
Rudolf, Švajgerjeva 3, Ptuj in Kloar Stane,
Vičava 47, Ptuj.

Srg 4106/94 Rg-15562

Družba SIBIRKO, podjetje za trgovi-
no, storitve, gostinstvo in turizem, d.o.o.,
Ljutomerska 30, Ormož, rg. vl. 1/8777-00,
katere ustanoviteljica je Pavlovič Blanka,
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Kerenčičev trg 5a, Ormož, po sklepu usta-
noviteljice družbe z dne 31. 8. 1994, prene-
ha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Pavlovič
Blanka, Kerenčičev trg 5a, Ormož.

Srg 2286/94 Rg-15563

Družba GRAVOKON, podjetje za po-
slovno tehnične storitve, d.o.o., Potrčeva
50/a, Ptuj, rg. vl. 1/8391-00, katere ustano-
vitelj je Avgust Ivartnik, Potrčeva 50/a, Ptuj,
po sklepu ustanovitelja družbe z dne 23. 5.
1994, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Avgust Ivart-
nik, Potrčeva 50/a, Ptuj.

Srg 38/95 Rg-15567

Družba  KAKS,  podjetje  za  storitve,
proizvodnjo,  posredništvo  in  trgovino,
d.o.o.,  Gerečja  vas  82,  Ptuj,  rg.  vl.
1/2242-00, katere ustanovitelj je Andrej
Kancler, Gerečja vas 82, Ptuj, po sklepu
ustanovitelja družbe z dne 14. 3. 1995, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Andrej
Kancler, Gerečja vas 82, Ptuj.

Srg 3296/94 Rg-15569

Družba LES PROM, proizvodnja lese-
nih izdelkov, storitve in trgovina, d.o.o.,
Grajenščak 92/a, Ptuj, rg. vl. 1/5751-00,
katere ustanovitelj je Čeh Franc, Grajenš-
čak 92/a, Ptuj, po sklepu ustanovitelja druž-
be z dne 7. 6. 1994, preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Čeh Franc,
Grajenščak 92/a, Ptuj.

Srg 1215/94 Rg-15571

Družba TJ, gradbeništvo in trgovina,
d.o.o.,  Stojnci  108,  Markovci,  rg.  vl.
1/6113-00, katere ustanovitelj je Janez To-
plak, Stojnci 108, Markovci, po sklepu us-
tanovitelja družbe z dne 26. 4. 1994, prene-
ha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Janez To-
plak, Stojnci 108, Markovci.

Zoper te sklepe 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
sklepe o izbrisu družb iz registra.

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 18. 5. 1995

Srg 2169/94 Rg-16996

Družba ANTAZA, podjetje za zastopa-
nje  in  posredovanje  zavarovanj,  d.o.o.,
Cesta  v  Njiverce  41,  Kidričevo,  rg.  vl.
1/7650-00, katere ustanoviteljica je Premzl
Andreja, Cesta v Njiverce 41, Kidričevo, po
sklepu ustanovitelja družbe z dne 20. 5.
1994, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Premzl An-
dreja, Cesta v Njiverce 41, Kidričevo.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-

jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
na Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 24. 5. 1995

Srg 94/03650 Rg-23608

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03650 z dne 17. 8. 1995, pod št.
vložka 1/02667/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi po-
stopka skrajšane likvidacije s temile podat-
ki:

Matična št. 5401666
Firma: VRTNICA, podjetje za izvoz in

uvoz ter trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: VRTNICA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gorišnica, Gajevci 16a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Rižnar Slavko, izstopil

24. 7. 1995.

Srg 94/06214 Rg-23622

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št.94/06214 z dne 31. 8. 1995, pod št.
vložka 1/04862/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi po-
stopka skrajšane likvidacije s temile podat-
ki:

Firma: EUROMOBIL, trgovsko, pro-
izvodno in storitveno podjetje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Ptuj, Žabjak 63
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Skrt Branko, izstopil 28. 8.

1995.

Srg 94/95 Rg-25502

Družba OR-MEGA-TRADE, podjetje
za proizvodnjo in promet patentnih za-
drg, galanterijskih izdelkov in blaga širo-
ke porabe, d.o.o., Kerenčičeva 7, Ormož,
rg. vl. 1/6652-00, katere ustanovitelj je
MEGA, metalna galanterija, d.d., Zagreb,
Savski gaj, XXII put br. 2, po sklepu usta-
novitelja družbe z dne 30. 5. 1995, preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Darko Re-
žek, MEGA, d.d., Zagreb.

Srg 4175/94 Rg-25503

Družba GAŠPARIČ, podjetje za oprav-
ljanje trgovskih, storitvenih in tržnih po-
slov,  d.o.o.,  Čufarjeva  4,  Ptuj,  rg.  vl.
1/5538-00, katere ustanovitelj je Gašparič
Maks, Čufarjeva 4, Ptuj, po sklepu ustano-
vitelja družbe z dne 14. 9. 1995, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Gašparič
Maks, Čufarjeva 4, Ptuj.

Zoper ta sklepa 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
sklepa o izbrisu družb iz registra.

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 25. 9. 1995

Srg 94/05882 Rg-25560

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05882 z dne 12. 10. 1995, pod št.
vložka 1/02167/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi po-
stopka skrajšane likvidacije s temile podat-
ki:

Matična št. 5391482
Firma:  KMETOVALEC,  trgovina  s

kmetijskimi proizvodi in stroji, d.o.o.
Skrajšana   firma:   KMETOVALEC,

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

govornostjo
Sedež: Ptuj, Zagrebška 54
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Žlahtič Miroslav, izstopil

9. 10. 1995.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku, obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Žlahtič Miroslav, Zagrebška cesta 54,
Ptuj.

Srg 6885/94 Rg-26581

Družba VINTER, proizvodno, trgov-
sko in storitveno podjetje, d.o.o., Švaj-
gerjeva 6, Ptuj, rg. vl. 1/8936-00, katere
ustanovitelj je Vinter Silvo, Švajgerjeva 6,
Ptuj, po sklepu ustanovitelja družbe z dne
31. 12. 1994, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Vinter Sil-
vo, Švajgerjeva 6, Ptuj.

Srg 6314/94 Rg-26584

Družba TARA CONSULTING, d.o.o.,
Kajuhova 16, Ptuj, rg. vl. 1/5966-00, kate-
re ustanoviteljica je Skaza Štefanija, Kaju-
hova 16, Ptuj, po sklepu ustanoviteljice
družbe z dne 28. 12. 1994, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Skaza Šte-
fanija, Kajuhova 16, Ptuj.

Zoper ta sklepa 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
sklepa o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 3. 11. 1995

Srg 6734-00 Rg-26582

Družba GRAD, podjetje za inženiring,
gradbeništvo in trgovino, d.o.o., Ob Ro-
goznici 5, Ptuj, rg. vl. 1/1215-00, katere
ustanoviteljica je Marija Frajnkovič, Seve-
rova 4, Ptuj, po sklepu ustanoviteljice druž-
be z dne 30. 12. 1994, preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Marija
Frajnkovič, Severova 4, Ptuj.

Srg 6055/94 Rg-26592

Družba SVIT-MAI, svetovanje, vode-
nje, inženiring, trgovina, d.o.o., Lackove
čete 44, Ptuj, rg. vl. 1/6653-00, katere usta-
novitelji so Luci Irena, Ulica Lackove čete
44, Ptuj, Županič Angelca, Gorišnica 51,
Gorišnica in Furek Marjan, Dravinjski vrh
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16, Videm pri Ptuju, po sklepu ustanovite-
ljev družbe z dne 23. 12. 1994, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Luci Irena,
Ulica Lackove čete 44, Ptuj, Zupanič An-
gelca, Gorišnica 51, Gorišnica in Furek Mar-
jan, Dravinjski vrh 16, Videm pri Ptuju.

Zoper ta sklepa 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
sklepa o izbrisu družb iz registra.

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 10. 11. 1995

Srg 5876/94 Rg-26583

Družba ROŽA, podjetje za cvetličars-
tvo, vrtnarstvo in trgovino, d.o.o., Poštna
ulica 1, Ormož, rg. vl. 1/5979-00, katere
družbenika sta Josip Šipek in Stanko Šipek,
oba Virje otok, Dravska ulica 31, Cestnica,
po sklepu ustanovitelja družbe z dne 27. 12.
1994, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Josip Ši-
pek in Stanko Šipek, oba Virje otok, Drav-
ska ulica 31, Cestica.

Srg 2111/94 Rg-26590

Družba WORKER, trgovina, gostins-
tvo, posredovanje, finančne storitve,
d.o.o., Trgovišče 60, Velika Nedelja, rg.
vl. 1/6211-00, katere družbenik je Plečko
Drago, Trgovišče 60, Velika Nedelja, po
sklepu družbenika z dne 24. 5. 1994, prene-
ha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih

obveznosti upnikom je prevzel Plečko Dra-

go, Trgovišče 60, Velika Nedelja.

Srg 3187/94 Rg-26591

Družba SENČAR, podjetje za elek-
troinstalacije, informacijski inženiring,
trgovino, uvoz, izvoz in zastopstva, d.o.o.,
Obrtniška 9, Ptuj, rg. vl. 1/8484-00, katere
družbenik je Milan Senčar, Obrtniška 9,
Ptuj, po sklepu družbenika z dne 7. 5. 1994,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Milan Sen-
čar, Obrtniška 9, Ptuj.

Srg 6039/94 Rg-26595

Družba MASTER & Co., trgovsko, go-
stinsko in storitveno podjetje, d.o.o., Gub-
čeva 5, Ptuj, rg. vl. 1/4137-00, katere druž-
benika sta Kenda Tatjana in Kenda Edvard,
oba Volkmarjeva 28, Ptuj, po sklepu druž-
benikov z dne 29. 12. 1994, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Kenda Tat-
jana in Kenda Edvard, oba Volkmerjeva 28,
Ptuj.

Srg 1671/94 Rg-26597

Družba GATT, export-import, trgovina
in storitve, d.o.o., Bukovci 100/c, Markov-
ci, rg. vl. 1/2890-00, katere družbenica je
Edita Natalija Kostanjevec, Bukovci 100/c,
Markovci, po sklepu družbenice z dne 10. 5.
1994, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Edita Nata-
lija Kostanjevec, Bukovci 100/c, Markovci.

Zoper te sklepe 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
sklepe o izbrisu družb iz registra.

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 2. 11. 1995

Srg 4661/94 Rg-26593

Družba SILIKATI, proizvodnja kalci-
jevih silikatov, d.o.o., Tovarniška 10, Ki-
dričevo, rg. vl. 1/4147-00, katere ustanovi-
telja sta Tovarna glinice in aluminija Boris
Kidrič, pravni naslednik TALUM, d.o.o.,
Kidričevo, Tovarniška 10 in Color, indu-
strija sintetičnih smol, barv, barv in lakov,
p.o., Medvode, po sklepu ustanoviteljev
družbe z dne 7. 11. 1994, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Tovarna
glinice in aluminija Boris Kidrič, p.o., prav-
ni naslednik TALUM, d.o.o., Kidričevo, To-
varniška 10 in Color, industrija sintetičnih
smol, barv in lakov, p.o., Medvode.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
na Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 13. 11. 1995

Srg 200/95 Rg-27558

Družba EBM, podjetje za trgovino, ser-
vis in storitve, d.o.o., Zgornja Hajdina
83a, Ptuj, rg. vl. 1/2784-00, katere ustano-
viteljica je Edita Vauda, Orešje 173, Ptuj,
po sklepu ustanovitelja družbe z dne 23. 10.
1995, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Edita Vau-
da, Orešje 173, Ptuj.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
na Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 5. 12. 1995

SLOVENJ GRADEC

Srg 4670/94 Rg-151

Družba  KB  AVTOLINEA,  trgovsko,
storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o.,
Mežica, Leška c. 13/a, katere družbenica je
Kumer Bojana, po sklepu družbenika z dne
2. 12. 1994, preneha po skrajšanem postop-
ku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Kumer Bo-
jana, Leška cesta 13/a, Mežica.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer spreje-
lo sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 7. 4. 1995

Št. 024-1/93 Ob-205

Pravilnik  Sindikata  zavoda  Osnovna
šola Tabor Logatec, sprejet na sestanku
članov SVIZ na OŠ Tabor Logatec dne 9. 10.
1991, se hrani pri Upravni enoti Logatec –
Oddelek za gospodarstvo.

Pravilnik je vpisan v evidenco statutov in
pravil sindikatov pod št. 11, dne 12. 1. 1996.

Št. 028-06/95-05 Ob-206

Temeljni akt – Pravilnik sindikata druž-
be  KOTO,  p.o.,  KNSS  –  neodvisnost,
Agrokombinatska  80,  Ljubljana,  se  z
dnem 15. 12. 1995 hrani pri Upravni enoti
Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, Proletar-
ska c. 1, Ljubljana in je vpisan v evidenci
statutov pod zaporedno številko 104.

Ob-207

Temeljni akt – Statut osnovne organiza-
cije Sindikata Carinske uprave Republi-
ke Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana
se z dnem 28. 12. 1995 hrani pri Upravni
enoti Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, Pro-
letarska c. 1, Ljubljana in je vpisan v evi-
denci statutov pod zaporedno številko 105.

Št. 028-1/96-104 Ob-208

Pravila o organiziranju in delovanju sin-
dikata družbe ISOKON Slovenske Konjice,
sprejeta na zboru članov sindikata: Sindi-
kat kemične, nekovinske in gumarske in-
dustrije Slovenije, Sindikat ISOKON Slo-
venske Konjice, s sedežem v Slovenskih
Konjicah, Mestni trg 18, z dne 16. 10.
1995, se hranijo pri Upravni enoti Sloven-
ske Konjice.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
pod številko 46, dne 23. 1. 1996.

Razglasi sodišč

Pri navedenih sodiščih teče posto-
pek, da se razglasijo za mrtve osebe, ki
so pogrešane.

Pogrešance pozivamo, da se oglase;
vsi drugi, ki kaj vedo o njihovem živ-
ljenju, naj to javijo sodniku in začas-
nemu skrbniku oziroma predlagatelju
v roku treh mesecev po objavi oglasa,
ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.

N 40/A/92 R-11

Jožef Nekrep st., roj. 10. 3. 1896 na Slad-
kem vrhu, nazadnje je stan. Vranji vrh 22,

Evidenca statutov
sindikatov
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sin Heinricha je pogrešan od 26. 5. 1945 (na
predlog Nekrep Jožefa ml.)

Skrbnik je Ivan Dolinšek.

Okrajno sodišče v Mariboru

dne 16. 1. 1996

N 16/92 R-12

Hilda Žlahtič, roj. 4. 7. 1894 v Celju, hči
Valenčak Ludvika in Olge, nazadnje stan. v
Ulici Kličevih 11, p. Kamnica, Maribor, je
pogrešana od maja 1945 (na predlog Trop
Marije, Padežnikova 7, Maribor, Marold
Ediltrude, Kličevih 11, Kamnica, in Krajnc
Tomaža, SOS Podvin 19, Žalec).

Skrbnika sta Rupar Zori, Delavska 26,
Maribor, ali Marolt Slavko, Kličevih 11,
Kamnica.

Okrajno sodišče v Mariboru

dne 17. 1. 1996

Oklici dedičem
I D 422/95 R-7

V zapuščinski zadevi po pokojnem Josi-
pu Jurišagi, sinu Ivana, roj. 15. 3. 1928,
umrlem 18. 3. 1995, nazadnje stanujočem v
Ljubljani, Šišenska cesta 34, drž. RS, ki je
umrl brez oporoke, pozivamo vse tiste, ki
mislijo da imajo pravico do dediščine, da se
priglasijo sodišču v enem letu od objave
oklica v Uradnem listu RS.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 23. 10. 1995

Oklici o skrbnikih in razpravah

I P 1106/95 R-2

To sodišče je po sodnici Karmen Iglič
Stroligo, v pravdni zadevi tožeče stranke
Mojce Došenović, roj. Kogoj, Nova pot 76,
Vnanje Gorice, Notranje Gorice, ki jo za-
stopa Jože Hribernik, odvetnik iz Ljubljane,
proti toženi Stranki Milanu Došenoviću, od-
vetnik iz Ljubljane, proti toženi stranki Mi-
lanu Došenoviću, naslov neznan, zaradi raz-
veze zakonske zveze, dne 4. 1. 1996 skleni-
lo:

na podlagi določila 4. točke 2. odstavka
84. člena zakona o pravdnem postopku (v
nadaljevanju ZPP) se toženi stranki: Milanu
Došenoviću, naslov neznan postavlja zača-
sna zastopnica Martina Erzin, strokovna so-
delavka tukajšnjega sodišča, ki bo zastopala
toženo stranko v pravdni zadevi I P 1106/95
vse dokler tožena stranka ali njen pooblaš-
čenec ne nastopi pred sodiščem oziroma do-
kler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 4. 1. 1996

I P 1522/95 R-6

To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke Primož Palek, Pohorskega bataljona
127, Ljubljana, ki ga zastopa Brane Gorše,
odvetnik iz Ljubljane, proti toženi stranki
Tatjana Harter, Vodovodna 46, Ljubljana,

Zoran Harter istotam in Maximilian Harter,
istotam, sedaj neznanega bivališča, zaradi
plačila 40.000 DEM v tolarski protivredno-
sti sklenilo:

na podlagi določila 4. točke 2. odst. 84.
člena ZPP se postavi tretjetožencu Maximi-
lianu Harterju, sedaj naslov neznan, zača-
sna zastopnica Martina Erzin, strokovna so-
delavka pri naslovnem sodišču, ki bo zasto-
pala navedeno tretjetoženo stranko v pravd-
ni zadevi opr. št. I P 1522/95 vse dokler
tretjetožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler
skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 11. 1. 1996

Amortizacije

N 221/95 R-20

Na predlog Andreje Miketič, Grajska c.
12, Črnomelj, se uvaja amortizacija hranil-
ne knjižice št. 033-82710-5967/60 izdane
pri Novi Ljubljanski banki, d.d., Ljubljana,
poslovalnica Šentvid.

Priglasitveni rok je 60 dni.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 16. 1. 1996

Stečajni postopki
in likvidacije

St 45/95-8 S-31

To sodišče je dne 19. 1. 1996 s sklepom
opr. št. St 45/95 začelo stečajni postopek
nad podjetjem INTER BUS – družba za
proizvodnjo sestavnih delov za cestna vo-
zila, trgovino in storitve, d.o.o., Lenin-
grajska cesta 27, Maribor.

Odslej firma glasi INTER BUS – družba
za proizvodnjo sestavnih delov za cestna
vozila, trgovino in storitve, d.o.o., Lenin-
grajska cesta 27, Maribor – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen Bo-
rut Klajnšek, ekonomist, stan. Strossmayer-
jeva 32, Maribor.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva, ko je bil
oklic o začetku stečajnega postopka objav-
ljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Narok za preizkus terjatev bo dne 9. 5.
1996 ob 9. uri v sobi št. 330 tukajšnjega
sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 19. 1. 1996.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 19. 1. 1996

St 13/95 S-32

To sodišče obvešča vse upnike, da bo
drugi narok za preizkus terjatev v stečajni
zadevi zoper stečajnega dolžnika Lesno
podjetje “Oprema”, d.o.o., Izola, v steča-
ju, dne 21. 2. 1996 ob 10. uri v sobi št. 153.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 19. 1. 1996

S 6/91-139 S-33

Drugi narok za preizkus terjatev v ste-
čajnem postopku nad dolžnikom PVC DE-
SIGN, Podjetjem za proizvodnjo in trgo-
vino na debelo in drobno s področja Čev-
ljarstva  Kranj,  d.o.o.,  Likozarjeva  3,
Kranj – v stečaju, bo dne 12. 2. 1996 ob 12.
uri v sobi 109/I tega sodišča.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 19. 1. 1996

St 8/95-142 S-34

V stečajni zadevi stečajnega dolžnika
Pomurka, Mesna industrija, d.o.o., Mur-
ska Sobota, Panonska 11 je narok za preiz-
kus upniških terjatev preložen z dne 22. 1.
1996 na 12. 2. 1996. Narok bo pri tem so-
dišču v sobi št. 12 z začetkom ob 12. uri.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 22. 1. 1996

St 18/95 S-35

To sodišče razpisuje narok za obravna-
vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Scena, elektronika – raz-
svetljava, p.o., Ljubljana – v stečaju za
dne 5. 3. 1996 ob 10. uri v konferenčni
dvorani tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdeli-
tve ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 24. 1. 1996

St 10/95 S-36

To sodišče obvešča vse upnike, da je II.
narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi
zoper  stečajnega  dolžnika  SGP  Kograd,
Gradbeno podjetje, d.o.o., Slovenj Gra-
dec – v stečaju razpisan za dne 22. 2. 1996
ob 9. uri soba šta. 28, preložen na dne 26. 3.
1995 ob 9. uri soba št. 28 tukajšnjega sodiš-
ča.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 23. 1. 1996

St 15/94 S-37

To sodišče je s sklepom opr. št. St 15/94,
z dne 15. 11. 1995, ki je postal pravnomo-
čen dne 30. 11. 1995, potrdilo sklenjeno
prisilno poravnavo v stečaju med dolžni-
kom  Lesno  tovarno  pohištva  Prevalje,
d.o.o. – v stečaju ter njegovimi upniki, in
sicer:

1. Terjatve upnikom se poplačajo v viši-
ni 20% ugotovljene terjatve v toku 36 mese-
cev z upoštevanjem šestmesečnega morato-
rija in z obračunanimi obrestmi v višini 6%
letne obrestne mere, plačljivo ob zapadlosti
roka.

II. Terjatve upnikov so razvrščene v na-
slednje razrede:

1. razred: ločitveni upniki, ki se v celoti
poplačajo,

2. razred: terjatve dolžnikovih delavcev
iz naslova neizplačanih osebnih dohodkov
do višine izhodiščnih plač po kolektivni po-
godbi,

3. razred: dolžnikovi dobavitelji,
4. razred: dolžnikovi kreditodajalci,
5. razred: drugi upniki.
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V 1. razred spada upnik Ljubljanska ban-
ka, Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec.

Na upnika iz tega razreda, potrjena pri-
silna poravnava ne vpliva.

Delavci dolžnika iz 2. razreda so svojo
terjatev v višini 271,960.381,85 SIT, iz nas-
lova neizplačanih osebnih dohodkov, do vi-
šine izhodiščnih plač, po kolektivni pogod-
bi, na podlagi sklenjene pogodbe o konver-
ziji, konvertirali v navadne delnice dolžni-
ka.

Terjatve upnikov iz 3., 4. in 5. razreda se
poplačajo pod pogoji prisilne poravnave
(glej seznam upnikov, v izreku tega sklepa)
razen:

– upnikov, ki so svoje terjatve, na podla-
gi sklenjene pogodbe o konverziji konverti-
rali v navadne delnice dolžnika, in sicer
upnika Lesna Lesnoindustrijsko podjetje,
d.o.o., Slovenj Gradec (ki je odkupila tudi
terjatve Lesna TSP Radlje, d.o.o., Radlje ob
Dravi, Lesna, TIP Otiški vrh, d.o.o., Šent-
janž pri Dravogradu, Lesna Žaga Mislinja,
d.o.o., Mislinja, Lesna Žaga Otiški vrh,
d.o.o., Šentjanž pri Dravogradu).

III. Potrjena prisilna poravnava v steča-
ju, ima za vse upnike, katerih terjatve so
bile ugotovljene, moč izvršilnega naslova.

IV. Sklenjena prisilna poravnava v ste-
čaju ima učinek tudi nasproti upnikom, ki
se niso udeležili postopka ter nasproti upni-
kom, ki so se postopka udeležili, pa so bile
njihove terjatve prerekane, če se naknadno
ugotovijo.

V. Seznam upnikov, katerih terjatve so
ugotovljene, z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov njihovih terjatev v SIT
(20%), je sestavni del izreka sklepa potrje-
ne prisilne poravnave opr. št. St 15/94, z
dne 15. 11. 1995.

VI. V skladu s členom 172/V zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, se
stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Lesna Tovarna pohištva Prevalje, d.o.o. – v
stečaju, Prevalje, Polje 1, ustavi.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 22. 1. 1996

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-88

Teol, Kemična industrija, p.o., Ljub-
ljana, Zaloška 54, podaljšuje javni poziv
upravičencem (zaposlenim, bivšim zaposle-
nim, upokojencem) k interni razdelitvi in no-
tranjemu odkupu delnic. Javni poziv je bil
prvič objavljen v Uradnem listu RS, 10. 11.
1995 in časopisu Dnevnik 4. 11. 1995, hkrati
pa 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 15. 2. 1996.

Dodatne informacije lahko upravičenci
dobijo vsak delovnik po telefonu
061/140-1-104 ter osebno v podjetju na To-

varniški 48. Kontaktna oseba je Zdenka
Cestnik.

Teol, Ljubljana

La-89

Lesna industrija Litija, p.o., Zagorica
1,  Litija,  podaljšuje  rok  za  sodelovanje
upravičencev v interni razdelitvi in notra-
njem odkupu delnic.

Javni poziv se podaljšuje do vključno
7. 2. 1996.

Dodatne informacije lahko dobijo upra-
vičenci na tel. 061/881-511 int. 104 pri Bog-
danu Juteršku.

Lesna industrija Litija, p.o.

Št. 11526 La-84

Elmont   elektromontažno   podjetje
Bled, p.o., Bled, Sp. Gorje 3a,  podaljšuje
javni poziv upravičencem (zaposlenim, nek-
danjim zaposlenim in upokojencem) za so-
delovanje v interni razdelitvi in notranjem
odkupu delnic. Javni poziv je bil objavljen v
časopisu Delo in na oglasni deski dne 28. 10.
1995 ter v Uradnem listu RS, št. 64/95.

Javni poziv se podaljšuje do vključno
16. 2. 1996.

Dodatne informacije lahko upravičenci
dobijo vsak delovnik na sedežu podjetja ali
po tel. 064/725-131 pri Ladu Kersniku.

Elmont Bled, p.o.

La-87

Na podlagi odločbe Agencije Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatiza-
cijo št. LP 00864/1995-MG z dne 30. 6.
1995 o odobritvi programa lastninskega
preoblikovanja NIKO kovinarskega podjet-
ja, p.o., Železniki ter soglasja Ministrstva
za ekonomske odnose in razvoj RS, št.
464-10/95-179 z dne 16. 1. 1996 k izdaji
potrdil delavcem na podlagi neizplačanega
dela neto osnovnih plač, NIKO kovinarsko
podjetje, p.o., Železniki, Otoki 16, ponov-
no poziva upravičence do interne razdelitve
in notranjega odkupa delnic, da v 15-dnev-
nem roku po objavi tega oglasa v časopisu
Delo in na oglasnih deskah podjetja, predlo-
žijo lastniške certifikate in potrdila za neiz-
plačani del neto osnovne plače (podatki so
na vpisnem mestu) v zamenjavo za delnice
podjetja.

Prvi poziv na podlagi odobrenega pro-
grama je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 42 dne 21. VII. 1995 in v časopisu Delo
dne 25. 9. 1995 ter na oglasnih deskah pod-
jetja.

Vsa dodatna pojasnila dobijo upravičen-
ci na sedežu podjetja pri Janezu Frelihu ali
po tel. 064/66-221.

NIKO kovinarsko podjetje,
p.o., Železniki

La-86

Na osnovi programa lastninskega preob-
likovanja, ki ga je delavski svet podjetja
Špecerija veletrgovina Bled, p.o., sprejel
28. 3. 1995 in katerega je z odločbo št. LP
01382/1995 MP z dne 2. 11. 1995 odobrila
Agencija za prestrukturiranje in privatizaci-
jo (v nadaljevanju: Agencija) ter v skladu z
zakonom o lastninskem preoblikovanju,
Špecerija veletrgovina Bled, p.o., objavlja
program lastninskega preoblikovanja.

1. Firma: Špecerija veletrgovina Bled,
p.o.

Sedež: Bled, Kajuhova 3.
2. Pretežna dejavnost podjetja je prodaja

na debelo in drobno.
3. Zaposleni: podjetje na dan objave za-

posluje 238 delavcev.
4. Predviden način oziroma kombinacija

načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Kapitalski sklad

pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na Odškodninski

sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za raz-

voj (pooblaščene investicijske družbe),
– interna razdelitev delnic v višini 20%

razpisanih delnic,
– notranji odkup v višini do 26% razpi-

sanega števila delnic,
– javna prodaja v višini 14% razpisane-

ga števila delnic.
5. Predstavitev značilnosti interne raz-

delitve in notranjega odkupa
Interna razdelitev
Upravičenci:
I. krog: zaposleni, bivši zaposleni in upo-

kojenci podjetja.
II. krog: ožji družinski člani zaposlenih

podjetja.
Upravičenci bodo delnice vpisovali in

vplačevali z lastniškimi certifikati in obvez-
nicami pod pogoji in v rokih, navedenih v
programu, in sicer v 30 dnevnem roku, pri
čemer rok za vpis prične z dnem objave
tega oglasa.

Kolikor v navedenem roku ne bo vpisa-
nih 20% delnic, bo z objavo internega raz-
pisa najkasneje v naslednjih 10 dneh začel
teči nov 15-dnevni rok za vpis delnic s stra-
ni ožjih družinskih članov (II. krog).

Kolikor bo v prvem roku vpisanih in
vplačanih več kot 20% vseh delnic, bo pre-
sežek lastniških certifikatov proporcional-
no uporabljen za notranji odkup.

Delnice, pridobljene iz interne razdeli-
tve, so neprenosljive dve leti od pridobitve,
razen z dedovanjem.

Notranji odkup
Upravičenci: zaposleni, bivši zaposleni

in upokojenci podjetja.
Upravičenci bodo delnice lahko vplače-

vali z gotovino ali z morebitnimi presežki
lastniških  certifikatov  iz  interne  razde-
litve.

Značilnosti: upravičenci vplačujejo vpi-
sane delnice s 50% popustom, vse delnice
notranjega odkupa pa morajo biti vplačane
najkasneje v nadaljnjih štirih letih od začet-
ka programa. Program je uspešen samo, če
v njem sodeluje najmanj 1/3 vseh zaposle-
nih podjetja.

Upravičenci bodo lahko delnice vpiso-
vali in vplačevali v 30-dnevnem roku, ki
začne teči z dnem objave tega oglasa.

Delnice, pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa so, dokler program ni
zaključen, prenosljive znotraj programa, v
nadaljevanju pa v skladu z določili statuta
in delniškega sporazuma, ki se podpisuje
istočasno z vpisom delnic.

Delnice so redne, imenske in dajejo po-
leg pravice do udeležbe na dobičku in ste-
čajni masi, tudi pravico do upravljanja.

Poziv vsem upravičencem k vpisu delnic
preoblikovanja podjetja
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Upravičence I. kroga interne razdelitve
pozivamo, da v 30 dneh od objave oglasa in
poziva v dnevnem časopisu in na oglasni
deski vpišejo delnice v zameno za lastniške
certifikate.

Upravičence II. kroga interne razdelitve
pozivamo, da v 15 dneh od dneva internega
razpisa, vpišejo preostale delnice v zameno
za lastniške certifikate.

Upravičence notranjega odkupa poziva-
mo, da v 30 dneh od objave oglasa in poziva
v dnevnem časopisu in na oglasni deski,
vpišejo in vplačajo delnice programa notra-
nje razdelitve.

Gotovinska vplačila delnic iz naslova no-
tranjega odkupa se vplačujejo na privatiza-
cijski podračun podjetja.

Delnice iz naslova javne prodaje bodo
zainteresirani upravičenci lahko vpisovali
na podlagi ločenega poziva, objavljenega v
istem časopisu.

Tako delnice iz interne razdelitve, kakor
iz programa notranjega odkupa, bodo upra-
vičenci lahko vpisovali in vplačevali na bla-
gajni podjetja vsak delovni dan, od 9. do 12.
ure, v okviru rokov, opredeljenih spredaj.

Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila so na raz-
polago pri Leopoldu Drmoti (tel.
064/741-441).

Špecerija veletrgovina, Bled p.o.

La-90

Skladno z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. členom uredbe
o pripravi programa preoblikovanja in o iz-
vedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94), Podjet-
je ZOP Informacijski inženiring, Ljubljana,
Dunajska 106, na podlagi programa o last-
ninskem preoblikovanju podjetja, ki ga je z
odločbo št. LP 01142/1995-TJ, z dne 19. 12.
1995 odobrila Agencija RS za prestrukturi-
ranje in privatizacijo, objavlja program last-
ninskega preoblikovanja podjetja.

1. Firma in sedež: ZOP Informacijski
inženiring,  d.o.o.,  Ljubljana,  Dunajska
106.

2. Matična številka: 5542812.
3. Dejavnost: 110404.
Osnovna dejavnost podjetja je informa-

cijski inženiring, ekonomske, organizacij-
ske in tehnične računalniške storitve, trže-
nja računalniških proizvodov, organiziranje
in izvedba seminarjev in tečajev s področja
informatike, svetovanje pri ustanavljanju
AOP in informacijskih sistemov podjetij,
posli zunanje trgovine.

4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-
je je mešana lastnina, s tem, da je družbene-
ga kapitala 83,27%, zasebnega pa 16,73%.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovane družbe (družbenega kapi-
tala): Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%, Odškodninski sklad –
10%, Sklad RS za razvoj – 20%, upravičen-
ci iz naslova interne razdelitve – 20%, upra-
vičenci iz notranjega odkupa – 40%.

6. Predvideni način oziroma kombinaci-
ja načinov lastninskega preoblikovanja: pre-
nos navadnih delnic na sklade – 40%, inter-
na razdelitev delnic – 20%, notranji odkup
delnic – 40% družbenega kapitala.

7. Javni poziv
7.1. Interna razdelitev delnic
Podjetje poziva upravičence (vse zapo-

slene, bivše zaposlene in upokojene delavce
podjetja), da lahko v roku 30 dni po objavi
tega oglasa in poziva v Uradnem listu RS, v
dnevnem časopisu Slovenec ter na oglasni
deski podjetja, zamenjajo lastniške certifi-
kate za začasnice (kasneje delnice) ter tako
sodelujejo pri interni razdelitvi delnic.

Upravičenec, ki zamudi rok, ne more so-
delovati pri interni razdelitvi delnic.

7.2. Notranji odkup delnic
Podjetje poziva upravičence (vse zapo-

slene, bivše zaposlene in upokojene delavce
podjetja), da lahko sodelujejo pri notranjem
odkupu delnic podjetja.

Upravičenci bodo delnice notranjega od-
kupa lahko vplačevali s presežnimi certifi-
kati in denarnimi vplačili.

8. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 8. do 12. ure, pri Andreji Bras, in
sicer po tel. 061/1681-169 ali osebno na
sedežu podjetja.

ZOP Informacijski inženiring,
d.o.o., Ljubljana

La-78

Skladno z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. členom uredbe
o pripravi programa preoblikovanja in o iz-
vedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94), Podjet-
je Avtonabava Ljubljana, p.o., Zvezna ulica
2a, Ljubljana, na podlagi programa o last-
ninskem preoblikovanju podjetja, ki ga je z
odločbo št. LP 00223/1996-TP-IJS, z dne
17. 1. 1996 odobrila Agencija RS za pre-
strukturiranje in privatizacijo, objavlja pro-
gram lastninskega preoblikovanja podjetja.

1. Firma in sedež: Avtonabava Ljublja-
na, p.o., Zvezna ulica 2A, Ljubljana.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, reg. št. vložka 1/1517/00,
z dne 18. 1. 1993.

2. Matična številka: 5003687.
3. Dejavnost: 070140.
Osnovna dejavnost podjetja je: trgovina

na debelo in drobno z motornimi vozili, na-
domestnimi deli, avtoplašči in potrebščina-
mi za opravljanje servisne dejavnosti, daja-
nje v leasing pisarniške, računalniške in ko-
munikacijske opreme, storitve v zunanjetr-
govinskem prometu, zastopanje ter prodaja
tujega blaga s konsignacijskega skladišča.

4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-
je je organizirano kot družbeno podjetje s
100% družbeno lastnino.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovane družbe (družbenega kapi-
tala):

– 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 navadnih delnic na sklade –
40% družbenega kapitala,

– interna razdelitev delnic – 20% druž-
benega kapitala,

– notranji odkup delnic – 40% družbe-
nega kapitala.

7. Javni poziv
7.1. Interna razdelitev delnic
Podjetje Avtonabava Ljubljana, p.o.,

Zvezna 2a, Ljubljana, poziva upravičence
(vse zaposlene, bivše zaposlene in upokoje-
ne delavce podjetja), da lahko v roku 30 dni
po objavi tega oglasa in poziva v Uradnem
listu RS, v dnevnem časopisu Delo ter na
oglasni deski podjetja (s tem, da rok začne
teči z dnem zadnje objave), zamenjajo last-
niške certifikate za začasnice (kasneje del-
nice) ter tako sodelujejo pri interni razdeli-
tvi delnic.

Upravičenec, ki zamudi rok, ne more so-
delovati pri interni razdelitvi delnic.

Kolikor v navedenem roku ne bo vpisa-
nih vseh 20% delnic, bo z objavo internega
razpisa pričel teči 15-dnevni rok za vpis
delnic s strani ožjih družinskih članov zapo-
slenih v podjetju Avtonabava Ljubljana,
Zvezna ulica 2a, Ljubljana. Preostanek del-
nic, ki ne bo razdeljen niti na ta način, bo
podjetje preneslo na Sklad RS za razvoj v
skladu z zakonom.

V primeru preplačila samih upravičen-
cev, bo podjetje skladno z zakonom upošte-
valo kriterij proporcionalnosti za vsakega
upravičenca in viške certifikatov preneslo v
notranji odkup delnic.

Delnice, ki bodo razdeljene upravičen-
cem v okviru interne razdelitve, so navad-
ne, glasijo na ime in so neprenosljive dve
leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem.

7.2. Notranji odkup delnic
Podjetje Avtonabava Ljubljana, p.o.,

Zvezna ulica 2a, Ljubljana, poziva vse upra-
vičence (vse zaposlene, bivše zaposlene in
upokojene delavce podjetja), da lahko sode-
lujejo pri notranjem odkupu delnic podjetja.

Notranji odkup delnic (začasnic) bo po-
tekal istočasno z interno razdelitvijo delnic
v višini 40% družbenega kapitala z upošte-
vanjem 50% popusta.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu in pravilom notra-
njega odkupa.

Upravičenci bodo delnice notranjega od-
kupa lahko vplačevali s presežnimi certifi-
kati in denarnimi vplačili.

Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega od-
kupa, dajejo pravico do dividende, so ne-
prenosljive 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).

8. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve, kot iz pro-

grama notranjega odkupa, bodo upravičenci
lahko vplačevali v računovodstvu, na sede-
žu podjetja vsak delovni dan od ponedeljka
do petka, od 8. do 12. ure. Gotovinsko vpla-
čane delnice se vplačajo na poseben privati-
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zacijski podračun z navedbo “plačilo kup-
nine za delnice podjetja v notranjem odku-
pu”, št. 50103-698-000-0025435 z nazivom:
Avtonabava, p.o. – privatizacija.

Pravila notranjega odkupa in osnutek sta-
tuta bo na vpogled na sedežu podjetja.

9. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 8. do 12. ure, pri direktorju Antonu
Okorn, inž., in sicer po tel. 315-762 in Alen-
ki Mišvelj po tel. 1329-221 ali osebno na
sedežu podjetja.

Avtonabava Ljubljana, p.o.

Razpisi delovnih mest

Popravek
V razpisu delovnih mest, objavljenem v

Uradnem listu RS, št. 4 z dne 26. I. 1996,
Ob-148 se podpisnik pravilno glasi: MIC,
p.o., Bohinj.

Ob-198

Na osnovi od 31. do 35. člena zakona o
zavodih in 7. člena statuta Zavoda za pospe-
ševanje podjetništva in obrti Koper razpisu-
je Svet zavoda prosto delovno mesto

direktorja zavoda
za mandatno dobo štirih let
1. Pogoji: najmanj višješolska izobrazba

ustrezne smeri.
2. Roki:
– rok prijave je 8 dni od objave,
– rok za obvestilo o izbiri je največ 30

dni od objave.
3. Posebna obvestila
– neizbrani kandidati lahko pregledajo

razpisno gradivo ter zahtevajo sodno var-
stvo v primeru, če menijo, da je bil kršen za
izvedbo razpisa določen postopek,

– z izbranim kandidatom se sklepa indi-
vidualna pogodba o zaposlitvi za polni de-
lovni čas.

Prijave naslovite na Zavod za pospeše-
vanje podjetništva in obrti Koper, Ferrarska
2, Koper.

Zavod za pospeševanje
podjetništva in obrti, Koper

Št. 130/1-663-9/96 Ob-199

Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet, nadziranje in informiranje, Po-
družnica Krško, razpisuje prosto delovno
mesto

vodje inšpekcije
Pogoji:
– VII. stopnja strokovne izobrazbe – di-

plomirani ekonomist,
– 4 leta delovnih izkušenj,
– preizkus strokovne usposobljenosti za

dejanja v upravnem postopku, poznavanje
osnov računalništva in praktična znanja za
delo z osebnimi računalniki.

Mandat traja 4 leta.
Delo lahko opravlja tudi diplomirani

pravnik z znanjem računovodsko-finančne-
ga poslovanja.

Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju po-
gojev in z opisom dosedanjega dela spreje-
ma razpisna komisija Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, podružnica Krško, Cesta 4. ju-
lija 42, Krško v 8 dneh po objavi.

Agencija Republike Slovenije,
za plačilni promet, nadziranje

in informiranje,
Podružnica Krško

Ob-189

Na podlagi 31. in 49. člena statuta,
Upravni odbor Inštituta za hidravlične ra-
ziskave, Ljubljana objavlja javni razpis za
imenovanje

direktorja Inštituta
Kandidat mora predlog zakonskih pogo-

jev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– doktorat znanosti ali magisterij s po-

dročja dejavnosti inštituta,
– ima opravljena raziskovalno-razvoja

dela,
– izkazano sposobnost za organiziranje

in vodenje raziskovalnega in razvojnega de-
la.

Od kandidata pričakujemo predlog načr-
ta dela in poslovanja ter vodenja in organi-
ziranja strokovnega dela Inštituta.

Mandat direktorja traja štiri leta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

razpisnih pogojev pošljite v osmih dneh od
dneva objave javnega razpisa na naslov:
Javni razpisovalni zavod Inštituta za hidra-
vlične raziskave Ljubljana, Hajdrihova 28,
p.p. 1 z oznako “Za javni razpis”.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh od dneva objave javnega razpisa.

Dodatne informacije so kandidatu na vo-
ljo v tajništvu Inštituta na tel. št.
061/126-42-86.

Inštitut za hidravlične raziskave

Razpisi
javnih natečajev

Preklic
Mestna občina Novo mesto, Uprava

mestne občine, Sekretariat za komunalne za-
deve preklicuje javni razpis za “Vzdrževa-
nje javnih zelenih površin v Novem mestu
za obdobje 1996–1998”, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 4 z dne 26. I. 1996,
Ob-136, št. 006-1/95.

Št. 4/96 Ob-185

Javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup UV-VIS

spektrofotometra
1. Predmet razpisa je UV-VIS spektro-

fotometer z naslednjo opremo:
– z vmesnikom za računalnik in pripada-

jočo programsko opremo za shranjevanje in
analizo podaktov,

– območje valovnih dolžin: najmanj 200
- 1.000 nm.

2. Vsa pojasnila za izdelavo ponudbe
lahko zainteresirani ponudniki dobijo na
FNT – Oddelek za kemijsko izobraževanje
in informatiko, Ljubljana, Vegova 4, pri
mag. Katarini Wissiak, tel. 061/214-374.

3. Vsaka ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika, podatke in dokazilo

o registraciji,
– dokazilo, da je ponudnik pooblaščeni

zastopnik proizvajalca opreme,
– vzorec pogodbe z roki dobave, ceno in

načinom plačila,
– izjavo o garancijski dobi in pogaran-

cijskem vzdrževanju z navedenimi pogoji
in podatki o servisni službi.

4. Orientacijska vrednost opreme je
2,700.000 SIT.

5. Merila za izbiro ponudbe so:
– kakovost,
– boljše tehnične specifikcije,
– garancija in kakovosten servis,
– cena,
– dobavni rok,
– podpora pri validaciji in kompatibil-

nost s sistemi kakovosti.
6. Pisne ponudbe morajo biti oddane v

15 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu
RS, do 12. ure, na naslov: FNT – Oddelek
za kemijsko izobraževanje in informatiko,
Ljubljana, Vegova 4. Ponudbe, ki bodo pris-
pele po navedenem roku, komisija ne bo
obravnavala.

7. Vse ponudbe morajo biti oddane v za-
pečateni ovojnici z navedbo točnega naslo-
va ponudnika in z označbo “Ne odpiraj –
ponudba za javni razpis”.

8. Javno odpiranje ponudb bo prvi de-
lovni dan po izteku roka za oddajo ponudb
ob 12. uri, v sejni sobi FNT – Oddelek za
kemijsko izobraževanje in informatiko,
Ljubljana, Vegova 4. Pri odpiranju ponudb
morajo imeti predstavniki ponudb pisna
pooblastila za zastopanje.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa pisno najkasneje 10 dni po od-
piranju ponudb.

FNT – Oddelek za kemijsko
izobraževanje in informatiko

Ob-186

Občina Naklo, Glavna cesta 24, Naklo,
na podlagi določil odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objav-
lja

javni razpis
za oddajo del: Gradnja prizidka in
adaptacija objekta Osnovne šole v

Naklem
1. Investitor razpisanih del je Občina Na-

klo, Glavna cesta 24.
2. Predmet razpisa je gradnja prizidka in

adaptacija objekta Osnovne šole v Naklem.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del

je 290,000.000 SIT.
4. Dinamika izvedbe del
Pričetek del: takoj po podpisu pogodbe –

predvidoma 30. 3. 1996.
Zaključek del: 1. 7. 1997.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo na Občini Naklo na podlagi
dokazila o plačanih stroških v višini 10.000
SIT od dneva objave razpisa do vključno
14. 2. 1996.
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6. Ostali pogoji
Vse podrobnejše informacije v zvezi z

javnim razpisom dobijo ponudniki na Občini
Naklo, Glavna cesta 24, pri Meri Lavrič, tel.
064/47170 ali 064/47-890 od 8. do 9. ure.

Kompletno ponudbo v zaprti kuverti z
oznako: “Ne odpiraj! Ponudba za gradnjo
prizidka in adaptacijo objekta Osnovne šole
v Naklem” je potrebno oddati na naslov:
Občina Naklo, Glavna cesta 24, Naklo,
vključno do 4. 3. 1996 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 4. 3. 1996 ob
11. uri v prostorih Občine Naklo.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni v 15 dneh po odpira-
nju ponudb.

Občina Naklo

Št. 31 Ob-187

Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska ce-
ta 12, Trbovlje, objavlja skladno z določili
odredbe o postopkih za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) in odredbo o spremembi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
nakup, dobavo in montažo medicinske

opreme
1. Naročnik je Zdravstveni dom Trbov-

lje.
2. Namen: nabava in montaža razpisane

medicinske opreme.
3. Orientacijska vrednost medicinske

opreme je 4,500.000 SIT.
4. Predmet razpisa:

a) medicinska oprema:
– 1 kom zobni stroj,
– 1 kom visokofrekvenčni vlivalnik.

5. Natančnejšo razpisano dokumentacijo
oziroma natančnejše informacije lahko po-
nudniki dobijo en teden po objavi razpisa v
računovodstvu ZD Trbovblje.

Pojasnila v zvezi s ponudbo lahko dobite
po telefonu 0601/26-488 pri Tatjani Jevše-
var, ek.

6. Rok za oddajo ponudb za vso opremo
je 15 dni po objavi v Uradnem listu RS.

Ponudbe sprejemamo do 11. ure na dan
preteka za oddajo ponudb v tajništvu ZD
Trbovlje.

7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v
zaprti ovojnici na naslov: ZD Trbovlje, Ru-
darska cesta 12, Trbovlje z oznako “Ne od-
piraj – ponudba”.

Stroške priprave ponudb nosijo ponud-
niki sami.

Ponudba mora vsebovati osnovne ele-
mente iz 12. člena odredbe (zaporedna št. 1,
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 in 11).

8. Odpiranje ponudb bo na dan preteka
roka za oddajo ponudb ob 12. uri v tajništvu
ZD Trbovlje oziroma prvi delovni dan, če je
15. dan sobota, nedelja ali praznik.

9. Ponudbe bo pregledala razpisna ko-
misija.

Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v ro-
ku 15 dni po odpiranju ponudb.

Zdravstveni dom Trbovlje

Ob-188

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. RS, št. 45/84 in 29/86) in

odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) Občina Cankova-Tišina
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca del rekonstrukcije
oziroma obnove lokalne ceste v Občini

Cankova-Tišina

1. Investitor: Občina Cankova-Tišina.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija ozi-

roma obnova lokalne ceste L 5609, Tiši-
na-Vanča vas, v dolžini 1,2 km (P1 - P28).

3. Orientacijska vrednost del znaša ca.
20,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: marec – maj 1996.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo na sedežu občinske uprave
Občine Cankova-Tišina, Tišina 4, tel.
069/46-650, kjer je tudi na vpogled projekt-
na dokumentacija.

6. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, pripravijo ponudbe na podlagi
razpisne in projektne dokuemtnacije.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– najugodnejša cena za razpisna dela,
ugodni plačilni pogoji, možnost kreditira-
nja, fiksne cene;

– celovitost vsebine ponudbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– izjava, da je ponudnik seznanjen s te-

renskimi razmerami in obsegu del ter da jih
je sposoben izvesti v navedenih rokih;

– reference za izvajanje takih in podob-
nih del;

– rok izvedbe;
– garancijski rok;
– osnutek pogodbe.
8. K ponudbi morajo ponudniki priložiti

dokaz o registraciji firme.
9. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po

objavi v Uradnem listu RS. Zapečateno po-
nudbo z oznako “Ponudba, ne odpiraj –
L 5609”, je potrebno dostaviti na naslov
“Občina Cankova-Tišina, Tišina 4, Tišina”
– v dveh ločenih kuvertah.

10. Javno odpiranje ponudb bo v 8 dneh
po preteku roka za oddajo pismenih ponudb.
O kraju in času odpiranja bodo ponudniki
pravočasno obveščeni.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 10 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Cankova-Tišina

Št. 11 Ob-190

Pospeševalni center za malo gospodar-
stvo, WTC, Dunajska 156 Ljubljana, razpi-
suje na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa in oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

opremo pisarne
1. Naročnik je Pospeševalni center za

malo gospodarstvo, WTC, Dunajska 156,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa je pisarniška oprema.
Okvirni seznam pisarniške opreme:
1. 1× pisalna miza 160 × 80,
2. 1× računalniška miza s poličko 120 ×

80,
3. 1× miza za tiskalnik 80 × 80,

4. 1× segment 60 80 × 80,
5. 1× predalnik,
6. 1× predalnik,
7. 1× konferenčna miza 332 × 167,
8. 2× omara 80 × 40 × 200,
9. 1× omara 80 × 40 × 126,
10. 5× omara 80 × 40 × 75,
11. 1× garderobna omara,
12. 3× cvetlična korita,
13. 1× stol,
14. 12× stol.
Rok dobave je 45 dni od dneva plačila.
3. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nete v Pospeševalnem centru za malo gos-
podarstvo, WTC, Dunajska 156, I. nadstrop-
je, soba št. 110, tel. 061/188-11-77, in sicer
v 5 dneh po objavi javnega razpisa pri Ireni
Cukjati.

4. Merila za izbor ponudnika so cena,
rok dobave (maksimalno 45 dni od dneva
izbora) in druge finančne ugodnosti.

5. Ponudbo za javni razpis predložite do
12. 2. 1996 do 12. ure.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj – ponudba za “Opremo”.

6. Okvirna cena je 1,000.000 SIT.
7. Javno odpiranje ponudb bo 12. 2. 1996

ob 12.30 v prostorih Pospeševalnega centra
za malo gospodarstvo na istem naslovu.

Pospeševalni center za
malo gospodarstvo

Ob-192

Občina Škofja Loka na podlagi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih del (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za gradnjo odsekov kanalov v Škofji

Loki
A) Splošni pogoji razpisa
1. Naročnik: Občina Škofja Loka.
2. Predmet razpisa: izgradnja odsekov

kanalov v občini, in sicer: Stara cesta–Di-
nos; Plevna–Sušica; Zimnec–Zabrajda in Li-
pica–Gorenjska predilnica.

3. Razpisna dokumentacija: popis del, za
ponudbo in situacijski načrt dobite na Loški
Komunali, d.d., Kidričeva c. 43a Škofja Lo-
ka (Kepic, Košir); tel. 064/634-202 (pred
obiskom telefonska najava).

Odkupnina za dvig dokumentacije je
10.000 SIT, plačljivo v gotovini, s čekom
ali virmanom na račun Loška Komunala,
d.d., št. 51510-601-11209 APP Škofja Lo-
ka.

4. Vsebina javnega naročila so gradbe-
na, montažna in ostala dela za kanalizacij-
ske odseke, ki se izvajajo fazno ter gradbe-
na dela za plinovod ob kanalu.

5. Orientacijska vrednost naročila za leti
1996/97 je ca. 50 mio SIT.

Ocenjene vrednosti odsekov:
Kanal Stara cesta–Dinos s plinovodom –

25 mio SIT,
Plevna–Suški Kovač – 15 mio SIT,
Odsek kanala Zminec–Zabrajda – 10 mio

SIT,
kanal Lipica–Predilnica – 10 mio SIT.
6. Predvideni rok izvedbe je po odsekih

v okviru dovoljenj in sredstev, od marca
1996 do avgusta 1997.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be bodo:
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– najugodnejša cena;
– najugodnejši izvajalski kredit in pla-

čilni pogoji;
– reference pondunika;
– investitor pričakuje kredit v višini 30%

skupne pogodbene vrednosti, izvajanje del
pa fazno.

8. Rok in način oddaje ponudbe:
Ponudbe sprejemamo v tajništvu Loške

komunale, d.d., Kidričeva c. 43 a, Škofja
Loka, z dospetjem najkasneje do 12. ure
dne 4. marca 1996 (ponedeljek).

Ponudba mora biti v zaprti ovojnici z
naslovom ponudnika in oznako “Ne odpiraj
– ponudba kanalizacija Škofja Loka”

9. Odpiranje ponudb bo isti dan t.j. 4.
marca 1996 ob 12.15 v sobi direktorja.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno
obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

11. Investitor si pridržuje pravico oddati
vsak objekt najugodnejšemu izvajalcu za ta
objekt oziroma vse objekte skupnemu naju-
godnejšemu izvajalcu in glede na pridoblje-
na soglasja in dovoljenja, zamenjati vrstni
red gradnje.

B) Ostali pogoji in navodila razpisa
Ponudniki naj pri sestavi ponudbe upo-

števajo naslednje pogoje in navodila:
a) ponudbena cena mora biti formirana s

ponudbenim predračunom na popisu razpi-
sne dokumentacije in s fiksnimi cenami za
enoto.

b) prometni davek skladno z zakonom o
prometnem davku obravnavajte kot pribito
postavko v končni rekapitulaciji,

c) s ponudbo navedite vaše plačilne po-
goje,

d) investitor pričakuje 30% ponudbene
cene izvajalskega kredita. S ponudbo defi-
nirajte vaše možnosti kredita z višino kredi-
ta, obrestno mero in odplačilno dobo,

e) ponudbi priložite vašo registracijo in
odločbo o pravilni usposobljenosti (glej 4.
člen zakona o gospodarskih družbah),

f) priložite tudi vaše rererence pri izved-
bi tovrstnih del,

g) zahtevana opcija ponudbe je 1. 4.
1996.

V ponudbi navedite vse eventualne pri-
pombe oziroma predloge za pojasnitev po-
nudbe.

Vsa ostala določila bodo obravnavana s
pogodbo z izbranim ponudnikom v smislu
uzanc za tovrstna dela.

Vse informacije dobite na Loški komu-
nali, d.d., Škofja Loka.

Občina Škofja Loka

Št. 3100-2/96 Ob-193

Upravna enota Novo mesto na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca fotokopirnih storitev

1. Predmet razpisa: fotokopiranje, zlaga-
nje, spenjanje, povečava in pomanjšava gra-
div oziroma drugega materiala za potrebe
Upravne enote Novo mesto od 1. 1. 1996 do
31. 12. 1996.

2. Orientacijska vrednost opravljenih
storitev znaša 3,600.000 SIT letno.

3. Vse informacije in razpisno dokumen-
tacijo dobite od dneva objave javnega raz-

pisa v tajništvu Oddelka za občo upravo,
druge upravne naloge in skupne zadeve,
Kettejev drevored 3, Novo mesto, telefon
068/317-291 in 317-285, vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.

4. Ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazila o registraciji za opravljanje

dejavnosti, ki pa ne sme biti starejše od treh
mesecev,

– reference ponudnika,
– izpolnjen vzorec pogodbe, ki jo po-

nudniki prevzamejo skupaj z razpisno do-
kumentacijo,

– izpolnjeno prilogo k pogodbi z nave-
deno specifikacijo ponujenih storitev, cena-
mi fco. lokacija naročnika, količinskimi in
drugimi popusti,

– jamstvo za kvaliteto opravljenih storitev,
– datum, do katerega velja ponudba.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– dostopnost naročniku,
– celovitost ponudbe,
– cena,
– kvaliteta opravljenih storitev,
– količinski popusti,
– reference ponudnika,
– dodatne ugodnosti.
6. Popolne ponudbe v zapečatenih ku-

vertah z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
izbiro izvajalca fotokopirnih storitev”, mo-
rajo ponudniki oddati do 14. 2. 1996 do 10.
ure v tajništvu Oddelka za občo upravo,
druge upravne naloge in skupne zadeve,
Kettejev drevored 3, Novo mesto.

7. Javno odpiranje ponudb bo 14. 2. 1996
ob 10.15, v tajništvu Oddelka za občo upra-
vo, druge upravne naloge in skupne zadeve,
Kettejev drevored 3, Novo mesto.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.

8. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v desetih dneh po javnem odpiranju
ponudb.

Upravna enota Novo mesto

Št. 110-1/95 Ob-204

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 na-
daljevanju DARS d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Rekonstrukcija in obnova
povezovalne ceste med magistralno cesto

M 10-5 in avtocestnim priključkom
Vogrsko

Orientacijska vrednost del znaša
298.000,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 60.000 SIT) v Družbi
za državne ceste d.o.o., Dunajska 48, Ljub-
ljana, v sobi št. 128/I in sicer od 2. 2. 1996
dalje, strokovne informacije pa vam posre-
duje Vid Sulič, dipl. inž. (tel. 065-66-319).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 4. 3. 1996 do 10.30 v vložišče
DARS, d.d. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in

označena: “Ne odpiraj, ponudba za:” Re-
konstrukcija in obnova povezovalne ceste
med magistralno cesto M 10-5 in avtocest-
nim priključkom Vogrsko” – V. S.

Javno odpiranje ponudb bo 4. 3. 1996 ob
11. 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. 3100-2/96 Ob-194

Upravna enota Novo mesto na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega
računalniškega in pisarniškega

materiala
1. Predmet razpisa je dobava potrošnega

računalniškega in pisarniškega materiala za
potrebe Upravne enote Novo mesto od 1. 1.
1996 do 31. 12. 1996.

2. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala znaša 6,000.000 SIT letno.

3. Vse informacije in razpisno dokumen-
tacijo dobite od dneva objave javnega raz-
pisa v tajništvu Oddelka za občo upravo,
druge upravne naloge in skupne zadeve,
Kettejev drevored 3, Novo mesto, tel.
068/317-291 in 317-285, vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.

4. Ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazila o registraciji za opravljanje

dejavnosti, ki pa ne sme biti starejše od treh
mesecev,

– reference ponudnika,
– izpolnjen vzorec pogodbe, ki jo po-

nudniki prevzemajo skupaj z razpisno do-
kumentacijo,

– izpolnjeno prilogo k pogodbi z nave-
deno specifikacijo ponujenega materiala, ce-
nami fco lokacija naročnika po kosu, koli-
činske in druge popuste, vse preračunano
na plačilo 30 dni po dobavi,

– dobavne roke za material po načelu,
– jamstvo za kvaliteto ponujenega mate-

riala,
– datum, do katerega velja ponudba.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– cena,
– kvaliteta materiala,
– količinski popusti,
– reference ponudnika,
– dobavni roki,
– dodatne ugodnosti.
6. Popolne ponudbe v zapečatenih ku-

vertah z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
izbiro dobavitelja potrošnega računalniške-
ga in pisarniškega materiala”, morajo po-
nudniki oddati do 13. 2. 1996 do 10. ure, v
tajništvu Oddelka za občo upravo, druge
upravne naloge in skupne zadeve, Kettejev
drevored 3, Novo mesto.

7. Javno odpiranje ponudb bo 13. 2. 1996
ob 10.15, v tajništvu Oddelka za občo upra-
vo, druge upravne naloge in skupne zadeve,
Kettejev drevored 3, Novo mesto.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.
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8. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v desetih dneh po javnem odpiranju
ponudb.

Upravna enota Novo mesto

Št. 2.0.-344/96 Ob-195

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 22/93), zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84 in 29/86) in odredbe o po-
stopku javnega razpisa za oddajo javnih del
(Ur. l. RS, št. 28/93), Slovenske železnice,
d.d., objavljajo

javni razpis
za izbiro izvajalca

A. Splošni pogoji
1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,

Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa
Razpis za gradbeno-obrtniška in insta-

lacijska dela v tehničnih telekomunikacij-
skih (TK) prostorih v železniških postajnih
objektih Nova Gorica, Jesenice, Kranj,
Sevnica, Krško, Dobova, Ptuj, Ormož, Lju-
tomer in Murska Sobota ter v Ljubljani –
centralna postavljalnica (CP), elektronapa-
jalna  postaja  (ENP)  Vič  in  Ljubljani –
na upravi Slovenskih železnic (Kolodvor-
ska 11).

3. Čas del: marec–april 1996.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:

14,000.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nejo ponudniki ob predložitvi fotokopije
zbirnega sporočila o obremenitvi žiro raču-
na nalogodajalca v prostorih Slovenskih že-
leznic, Kolodvorska 11, Ljubljana, v tajniš-
tvu Službe za elektrotehnično dejavnost, III.
nadstropje, soba 365, od objave do 12. 2.
1996 med 9. in 12. uro.

Dodatne informacije dobite od 12. 2.
1996 do 14. 2. 1996 pri Marjanu Hribarju
osebno, v prostorih Slovenskih železnic, Ko-
lodvorska 11, Ljubljana, v službi za elektro-
tehnično dejavnost, III. nadstropje, soba
364, ali po tel. 061/13-13-144, int. 26-80,
med 9. in 11. uro.

Kupnino za razpisno dokumentacijo v
vrednosti 5.000 SIT mora biti nakazana na
žiro račun Slovenskih železnic, d.d. – Infra-
struktura, št. 50100-601-5014744.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

– boljše reference pri podobnih delih,
– ugodnejše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku.
7. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je sreda, 28. 2.

1996  do  8.30,  na  Slovenskih  železnicah,
Kolodvorska 11, Ljubljana, v tajništvu In-
frastrukture, II. nadstropje, soba 205.

Zaželjene so ponudbe za vsa dela na ce-
lotni relaciji.

8. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v sredo,

28. 2. 1996 ob 9. uri, v prostorih Slovenskih
železnic, Kolodvorska 11, Ljubljana, v ste-
kleni dvorani.

9. Obvestilo o izboru

O izboru bodo ponudniki pisno obvešče-
ni v roku 20 dni po javnem odpiranju po-
nudb.

Slovenske železnice, d.d.
Infrastruktura

Št. 396 Ob-197

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo, Ljubljana, Aškerče-
va 5, objavlja na podlagi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nakup laboratorijske pohištvene

opreme dveh laboratorijev v stavbi na
Aškerčevi 5, Ljubljana

1. Predmet razpisa je laboratorijska po-
hištvena oprema dveh laboratorijev za izva-
janje visokošolskih študijskih programov
Oddelka za kemijo in kemijsko tehnologijo,
Aškerčeva 5, na Katedri za anorgansko ke-
mijsko tehnologijo v visokem pritličju.

2. Razpisno dokumentacijo (tloris labo-
ratorijev z obstoječo električno, vodovodno
in plinsko napeljavo) ter dodatne informa-
cije lahko zainteresirani dobijo na Oddelku
za kemijo in kemijsko tehnologijo, Ašker-
čeva 5, tel. 061/176-05-30 ali 061/22-11-08,
J. Maček.

3. Celotno opremo in montažo bo izbra-
ni dobavitelj izdelal na ključ.

4. Predvideni dobavni rok je do 60 dni
po zaključku razpisa.

5. Ponudbe morajo vsebovati v skladu z
12. členom uvodoma navedene odredbe:

– ime ponudnika,
– sklep sodišča o registraciji,
– vzorec pogodbe,
– reference,
– ponudbeni načrt,
– plačilne pogoje,
– datum veljavnosti ponudbe,
– garancijski rok in servisiranje,
– odzivni čas pri servisiranju,
– druge ugodnosti ponudnika.
6. Ponudbe je potrebno poslati v zaprti

ovojnici z napisom “Ne odpiraj – javni raz-
pis za laboratorijsko pedagoško opremo AT”
na naslov Oddelek za kemijo in kemijsko
tehnologijo, Ljubljana, Aškerčeva 5, najka-
sneje v 10 dneh po objavi v Uradnem listu
RS.

7. Odpiranje ponudb bo sedmi delovni
dan ob 13. uri, po zaključku javnega razpisa
na FNT, Oddelku za kemijo in kemijsko
tehnologijo, Aškerčeva 5, Ljubljana, v viso-
kem pritličju, soba 213, vhod skozi labora-
torij 214.

8. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prišli na odpiranje ponudb, se bodo izkazali
s pooblastilom za zastopanje.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– ustreznost mednarodnim standardom,
– roki dobave,
– delovne površine pultov iz gladkih,

monolitnih, kemijsko odpornih keramičnih
površin,

– razvodi za pline prilagojeni uporabi ko-
rozivnih plinov (NH3, CO2),

– izdelava na ključ,
– ugodnosti, ki jih daje ponudnik (popu-

sti, ugodni plačilni pogoji ipd.).

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 7 dni po odpiranju ponudb.

Oddelek za kemijo in kemijsko
tehnologijo

Fakulteta za naravoslovje
in tehnologijo

Univerza v Ljubljani

Št. 06-18/94 Ob-200

Ministrstvo za kulturo, Arhiv Republike
Slovenije, Ljubljana, Zvezdarska 1, objav-
lja na podlagi odredbe o postopku za izvaja-
nje 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 tisk razstavnega kataloga

1. Naročnik: Arhiv Republike Slovenije,
Ljubljana, Zvezdarska 1.

2. Predmet razpisa: tisk kataloga za raz-
stavo “Ogroženost in reševanje pisne in li-
kovne dediščine na papirju in pergamentu”.
Za oblikovanje in izdelavo barvnih diapozi-
tivov poskrbi naročnik in nista predmet tega
razpisa.

3. Osnovni podatki za katalog:
ovitek: 6/0, plastificiran z zavihi,
notranji del: 128 strani, 4/4,
fotoliti: 90 fotolitov 10 × 10 cm,
vezava: broširana in šivana,
papir: 135 g Biomat (polmat),
ovitek: 300 g Bioglos karton,
format kataloga: A4 (21 × 29,7 cm),
naklada: 1000 kom + nadaljnji.
Naročnik preda tiskarni vse potrebne ma-

teriale do 22. februarja 1996.
4. Zadnji rok dobave kataloga je 9. april

1996.
5. Ponudbe morajo vsebovati naslednje

elemente:
– dokazilo o registraciji,
– reference o opravljenih delih,
– vzorec pogodbe s predračunom na os-

novi 3. točke tega razpisa (cena na izvod
publikacije),

– rok izvedbe,
– plačilne pogoje.
6. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika

bomo upoštevali:
– ceno storitve in plačilne pogoje,
– reference o opravljenih delih,
– druge ugodnosti ponudnika.
7. Ponudbe morajo biti predložene do 9.

februarja 1996 do 10. ure, na naslov: Arhiv
Republike Slovenije, Ljubljana, Zvezdarska
1. Ponudbe morajo biti zaprte, na ovitku
mora biti označba “Ne odpiraj, ponudba”
ter navedba predmeta ponudbe (tisk katalo-
ga).

8. Javno odpiranje ponudb bo 9. februar-
ja 1996 ob 12. uri, v Arhivu Republike Slo-
venije, Ljubljana, Zvezdarska 1.

9. Informacije dobite pri Danetu Petku,
grafičnem oblikovalcu, tel. 061/317-606 in
v Arhivu Republike Slovenije pri Vladi-
mirju Kološi, tel. 061/125-12-22,
125-12-66.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najkasneje do 15. februarja 1996.

Ministrstvo za kulturo
Arhiv Republike Slovenije
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Št. 11/96 Ob-201

Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca
Nova Gorica, p.o., Šempeter pri Gorici, Pad-
lih borcev 13, objavlja

javni razpis
za dobavo opreme za okulistični oddelek

1. Naročnik: Splošna bolnišnica dr. Fran-
ca Derganca Nova Gorica, p.o., Šempeter
pri Gorici, Padlih borcev 13.

2. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-
ga ponudnika za dobavo opreme za okuli-
stični oddelek.

3. Orientacijska vrednost: 2,000.000 SIT.
4. Pogoji razpisa: za potrebe okulistič-

nega oddelka potrebujemo opremo po na-
slednji specifikaciji:

a) špranjska svetilka z naslednjimi ka-
rakteristikami:

– svetilka z možnostjo rotacije špranjke
90 stopinj okoli optične osi, nagiba za 20
stopinj, širine od 0,2 mm do 8 mm,

– objektiv f = 105 mm, kot optične osi
13 stopinj,

– Galileov sistem povečav 6,3×, 10×,
16×, 25×, 40×,

– stereo variator s kotom stereo vida 4,5
stopinj,

– aplanacijski tonometer – fiksni,
– pribor: gonioskopska, panfundoskop-

ska, trizrcalna in ora serata kontaktna leča
(vse z zaščitnim obročem),

– premik mize na električni ali hidra-
vlični pogon.

b) oftalometer:
– tip Bausch-Lomb,
– območje delovanja 5,5 do 12 mm ra-

diusa (28 do 60 dioptrij),
– servis mora biti zagotovljen v Sloveni-

ji,
– enoletna garancija,
– za dobavljeno opremo mora biti do-

stavljena kompletna tehnična dokumentaci-
ja, vključno servisni priročniki in ustrezni-
mi atesti in javne listine z veljavnostjo v
Sloveniji,

– izbrani dobavitelj bo moral opremo do-
baviti, montirati in opraviti izobraževanje
osebja na lastne stroške,

– izbrani dobavitelj bo moral v garancij-
ski dobi na poziv uporabnika odpraviti na-
pake v najkrajšem času in to tako, da ne bo
motil obratovanja. Naročnik ima pravico na-
pake v garancijski dobi odpraviti sam, v
primeru, da jih ne bo odpravil izbrani po-
nudnik v najkrajšem roku. V ta namen bo
ponudnik, če bo izbran za najugodnejšega,
predložil naročniku bančno garancijo oziro-
ma polico zavarovalnega zavoda, kot jams-
tvo za odpravo napak v garancijski dobi.

5. Pojasnila v zvezi s ponudbo lahko do-
bite pri dr. Darinki Slivnjak, po tel.
065/31-811.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena,
– kvaliteta,
– reference,
– način plačila,
– dobavni rok,
– upoštevana bo tudi kompletnost ponud-

be.
7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v

zaprtih kuvertah na naslov: Splošna bolni-
šnica dr. Franca Derganca Nova Gorica,

p.o., Šempeter pri Gorici, Padlih borcev 13,
z oznako “Ne odpiraj – za razpisno komisi-
jo – za dobavo opreme za okulistični odde-
lek”.

Ponudbe morajo poslati priporočeno po
pošti ali osebno proti potrdilu. S kuverte
morata biti razvidna firma in sedež ponud-
nika.

8. Rok za oddajo ponudb je 16. 2. 1996.
Razpisna komisija bo ponudbe odpirala 20. 2.
1996 ob 12. uri, v sejni sobi upravnoeko-
nomskega sektorja, na naslovu naročnika.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti

starejše od 30 dni pred zaključkom razpi-
snega roka,

– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom z enotnimi cenami na osnovi origi-
nalnega teksta naročnika in rekapitulacijo.
Ponudbene enotne cene so fiksne za vso
opremo in se ne morejo menjati,

– dinamiko realizacije pogodbe,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– navedbo pooblaščene osebe ali službe

ponudnika, ki daje tolmačenje v zvezi s po-
nudbo,

– s strani Agencije za plačilni promet
potrjen BON 1, BON 2 BON 3, ki ne smejo
biti starejši od 30 dni pred zaključkom raz-
pisnega roka.

9. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Splošna bolnišnica
dr. Franca Derganca, p.o.

Nova Gorica,
Šempeter pri Gorici

Št. 40/96-87 Ob-202

Ministrstvo za ekonomske odnose in raz-
voj, Urad za gospodarsko promocijo in tuje
investicije, Kotnikova 5, Ljubljana, objav-
lja

javni razpis
za financiranje pospeševanja izvoznih

aktivnosti slovenskih podjetij
1. Naročnik: Ministrstvo za ekonomske

odnose in razvoj, Urad za gospodarsko pro-
mocijo in tuje investicije, Kotnikova 5,
Ljubljana, kot financer.

2. Predmet razpisa je nudenje podpore v
skupni vrednosti 60 mio SIT, individualnim
marketinškim projektom, namenjenim izvo-
zu. Nepovratna namenska sredstva so zago-
tovljena s strani Urada za gospodarsko pro-
mocijo in tuje investicije v okviru Ministrs-
tva za ekonomske odnose in razvoj v letu
1996 za:

– spodbujanje podjetij k povečanju iz-
voznih aktivnosti v letu 1996,

– povečanje vpliva teh aktivnosti na de-
janske izvozne rezultate v srednjeročnem
obdobju,

– povečanje zavesti podjetnikov o po-
menu promocijskih dejavnosti na rast izvo-
za.

3. Pogoji za dodeljevanje finančnih sred-
stev:

a) merilo za izbiro podjetij:

– na razpis se lahko prijavijo slovenska
podjetja, ki so aktivna pri razvijanju izvoza
in ki lahko dokažejo, da razpolagajo s po-
tenciali za povečanje izvoza,

b) merilo za izbiro projektov:
Podjetja lahko zaprosijo za sredstva, na-

menjena za:
– raziskavo tujih tržišč,
– udeležbo na specializiranih sejmih in

predstavitvah,
– izdelavo brošur in avdiovizuelnih pri-

pomočkov za promocijo posameznih izvoz-
nih izdelkov,

c) merila za pridobitev sredstev:
– projekti morajo zagotavljati odpiranje

novih tujih trgov ali razširjanje že obstoje-
čih,

– sredstva finančne podpore smejo zna-
šati največ do 30% vrednosti projekta, ven-
dar ne morejo preseči zneska v protivredno-
sti 20.000 DEM,

– posamezno podjetje lahko predloži naj-
več dva projekta, s tem da skupna vrednost
predvidene podpore ne more preseči zneska
v protivrednosti 40.000 DEM.

4. Izbranim podjetjem bodo povrnjeni
stroški projektov, če bodo le-ti uspešno do-
končani in če bo obračun stroškov zanje
predan do 31. 12. 1996, skupaj z dokazili o
realizaciji projekta.

5. Prijava in razpisni rok
Interesenti dobijo formular za vlogo in

vse potrebne pisne informacije na sedežu
Urada za gospodarsko promocijo in tuje in-
vesticije, Kotnikova 5, tel. 061/1713-557,
faks 061/1713-599.

Kompletna vloga mora biti vložena do
vključno 4. 3. 1996, v zaprti ovojnici pod
oznako “Ne odpiraj – razpis” z navedbo
“Pospeševanje izvoza”.

6. Za izvedbo razpisa bo imenovana po-
sebna komisija, ki bo obravnavala prispele
vloge. Pri tem bo smiselno uporabljala do-
ločbe predpisov o javnih naročilih. Podjetja
bodo obveščena o rezultatih razpisa najpoz-
neje do 15. 4. 1996.

Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj

Urad za gospodarsko promocijo
in tuje investicije

Št. 403-4/96 Ob-203

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 izvajalca brez omejitev za

dobavo vgradne opreme
1. Predmet razpisa je dobava in montaža

vgradne opreme – pultov na objektu Uprav-
ne enote v Cerknici, Cesta 4. maja 18.

2. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 6,000.000 SIT.

3. Predvideni rok dobave z montažo je
en mesec po sklenitvi pogodbe.

4. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo in dobijo informacije na Servisu
skupnih služb Vlade, Ljubljana, Gregorči-
čeva 27a, pri Ireni Cirar, tel. 1785-341, vsak
delovni dan od 8. do 9. ure, dodatne infor-
macije pa tudi pri Nataši Turšič v Upravni
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enoti Cerknica, Cesta 4. maja 53, tel.
061/793-420.

5. Ponudbe morajo biti izdelane v skladu
z 12. členom citirane odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in razpisnimi pogoji naročnika.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– usposobljenost ponudnika za realiza-
cijo razpisanih del,

– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– garancijski pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
7. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih

ovojnicah z naslovom naročnika in ponud-
nika, navedbo predmeta razpisa in označbo:
“Ne odpiraj – ponudba”, je torek, 13. 2.
1996 do 9. ure. Ponudbe se oddajo v vložiš-
ču glavne pisarne Servisa skupnih služb Vla-
de, Gregorčičeva 27a/P, Ljubljana.

8. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
13. 2. 1996 ob 10. uri, v sejni sobi Servisa
skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27a/P,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov morajo
pri odpiranju ponudb predložiti pisna poob-
lastila.

Servis skupnih služb Vlade

Št. 352-3/95 Ob-139

Republika Slovenija, Občina Piran na
podlagi sklepa Upravnega odbora Sklada št.
352-3/95 z dne 21. 11. 1995, terminskega
plana izgradnje kanalizacije v Občini Piran,
odredbe o postopku za izvajanje razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in odredbe o spremembi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo projektne
dokumentacije in vodenje inženiringa za
izvedbo kanalizacije Košte in Dragonje,
po lokacijskem načrtu, ki ga je izdelalo
podjetje PIP, št. 20/93, oktober 1993 in

na podlagi katerega je bilo izdano
lokacijsko dovoljenje dne 10. 10. 1995

pod št. 351-525/94
1. Investitor: Občina Piran, Sklad stavb-

nih zemljišč, Tartinijev trg 2, Piran.
2. Predmet razpisa:
a) izdelava projektne dokumentacije na

nivoju PGD in PZI in vodenje inženiringa
do pridobitve gradbenega dovoljenja za iz-
vedbo kanalizacije v naselju Košta v dolžini
ca. 1800 m vključno z I. fazo čistilne napra-
ve z biološko stopnjo čiščenja in kompen-
zacijsko laguno kapacitete ca. 1000 E.

b) izdelava projektne dokumentacije na
nivoju PGD in PZI in vodenje inženiringa
do pridobitve gradbenega dovoljenja za iz-
vedbo kanalizacije v naselju Dragonja v dol-
žini ca. 2000 m vključno z I. fazo čistilne
naprave z biološko stopnjo čiščenja in kom-
penzacijsko laguno kapacitete ca. 1000 E.

3. Vrednost ponudbe mora biti razčle-
njena kot je prikazano pri točki 2.0 predmet
razpisa na

a) Košta,
b) Dragonja.

4. Razpisno dokumentacijo se lahko
dvigne na Uradu za urejanje prostora Obči-
ne Piran (tel. 066/746-201, kontaktna oseba
je Valter Klobas) do 14 dni po objavi razpi-
sa po vplačilu stroškov za gradivo v višini
5.000 SIT na žiro račun Občine Piran, Urad
za urejanje prostora št. 51410-637-20808.

Stroške za plačilo dviga razpisne doku-
mentacije se ne vrača.

5. Predviden rok izdelave projektne do-
kumentacije in pridobitve gradbenega do-
voljenja je 120 dni od podpisa pogodbe z
najugodnejšim ponudnikom.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– vrednost del,
– fiksnost cene,
– ostali finančni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference.
7. Obvezna vsebina projektov iz točke

2.a in 2.b:
– določila pravilnika o podrobnejši vse-

bini tehnične dokumentacije (Ur. l. SRS, št.
40/89).

8. Rok za dostavo ponudbe je 30 kole-
darskih dni po objavi v Uradnem listu RS
do 12. ure, in sicer na naslov: Občina Piran,
Sklad stavbnih zemljišč, Tartinijev trg 2,
Piran, s pripisom: “Ne odpiraj – ponudba za
izdelavo projektne dokumentacije in vode-
nje inženiringa za izgradnjo kanalizacije
Košta in Dragonja”.

9. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan po roku za dostavo ponudb v prosto-
rih Sklada stavbnih zemljišč.

10. Prispele ponudbe bo pregledala ko-
misija za izbor in o rezultatu pregleda ter
izboru najugodnejšega obvestila vse ponud-
nike v roku 8 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

11. Ponudba za razpis mora vsebovati
vse elemente po 12. členu odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

Občina Piran
Sklad stavbnih zemljišč

Št. 65/95 Ob-164

Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za dobavo opreme za medicino

I. Naročnik: Klinični center Ljubljana,
Zaloška c. 2, Ljubljana.

II. Predmet razpisa in orientacijska vred-
nost:

1. Postelje za intenzivno terapijo in in-
tenzivno nego: 6 kosov – 15 mio SIT:

– mehanično in električno uravnavan hi-
dravlični mehanizem,

– varno in enostavno rokovanje ter hi-
giensko vzdrževanje,

– varna in udobna namestitev bolnika.
2. Oprema za DNA analizo za ugotavlja-

nje rezidualne levkemije po kemotarapiji: 1
komplet – 12 mio SIT:

– spektrometer za področje UV/VIS s
programom za DNA,

– DNA-Sintetizator za sintezo oligo-
nuk-leotidov,

– aparat za elektroforezo DNA in raču-
nalniško obdelavo izsledkov,

– transluminator za UV področje,

– aparat za sušenje DNA (DNA speed-
vac),

– komora za hibridizacijo, manjša,
– centrifuga s hlajenjem z dvema kotni-

ma rotorjema za 1,5 ml in 50 ml,
– inkubator s temperaturo od +5 do 70°C,
– vodna kopel s stresalnikom z možnost-

jo nastavitve temperature in moči tresanja,
– zmrzovalnik namizni s temperaturo do

–80°C.
3. Endoskopski set za plastično kirurgi-

jo: 1 komplet – 8 mio SIT:
I. Video, dokumentacija, aparati:
– endoskopska kamera z integriranim

zoom objektivom, ločljivost najmanj 450
horizontalnih linij,

– monitor – diagonalna 50 cm,
– izvor svetlobe xenon 300W s flash mo-

dulom.
II. Endoskopski set za sindrom karpal-

nega tunela:
– optika premera 2,7 mm 30, možnost

autoklaviranja,
– srajčka za optiko z nožem,
– dilatatorji.
4. Elektro kirurški noži: 4 kosi – 10 mio

SIT:
– največja izhodna moč pri monopolar-

nem delovanju večja od 300 W,
– največja izhodna moč pri bipolarnem

delovanju 50 W,
– možnost rezanja in koaguliranja,
– monopolarno in bipolarno delovanje,
– prevozna izvedba (na vozičku),
– možnost vklapljanja z nožnim in z roč-

nim stikalom,
– samodejno uravnavanje izhodne moči,
– nadzor nastavitve nevtralne elektrode,
– vgrajena avtomatika za preprečevanje

iskrenja,
– možnost programiranja in shranitve po-

sameznih programov,
– možnost kodiranega javljanja napak,
5. Operacijski mikroskop: 1 kos – 25 mio

SIT:
– glava operacijskega mikroskopa mora

biti maksimalno gibljiva (v vseh smereh v
prostoru) in maksimalno stabilna, kadar so
blokirani vsi sklepi mehanskega stojala, bo-
disi da je mikroskop na tleh ali na stropu,

– na glavi mikroskopa mora biti fiksiran
ustnik, s pomočjo katerega je prek elektro-
magnetov možno premikati glavo z doti-
kom ustnic na ustnik, kar sprosti vse sklepe,

– glavo mikroskopa mora biti možno pre-
mikati tudi (v vseh smereh) s pomočjo držal
na vsaki strani mikroskopa,

– nožni pedal zagotavlja fokusiranje in
povečavo,

– optika mora zagotavljati maksimalno
ostrino slike v fokusu, nato pa še delovno
ostrino slike navzgor in navzdol v 4 do 5 cm,

– osvetljenost operativnega polja mora
ostati nespremenjena med spreminjanjem
povečave – pri največji povečavi mora biti
operativno polje osvetljeno tako močno kot
pri najmanjši,

– zahtevan je hladen vir svetlobe,
– povečava do 40 ×.
Video:
– 3 D,
– možnost snemanja 3D in 2D, možnost

snemanja na VHS in ali na U-matic,
– skladiščenje posameznih posnetkov v

3D tehniki,
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– prenašanje 3D posnetkov prek raču-
nalnika in nato možnost za diapozitive in
slike pred PC-ja in laserskega printerja,

– kamera za 3D mora biti vgrajena v tu-
busu okularja in ne posebej levo in desno.
Na ta način je možen dodaten tubus za asis-
tenta levo in desko dodatna montaža 2D
kamere in ali fotoaparata.

6. Ultrazvočni aparat: 1 kos – 17,5 mio
SIT:

– aparat mora biti lahek, mobilen, priro-
čen s preprostimi in hitro dosegljivimi ope-
racijami,

– zagotavljati mora visokokakovostno
sliko s področja abdominalne in kardiološ-
ke diagnostike,

– vsebovati mora barvni monitor in barv-
ni Doppler za vse transduserje,

– zagotavljati mora prikaz barvne slike v
vseh oblikah (B, M, D in kombinacije) ter
ustrezno obdelavo in možnost shranjevanja,

– imeti mora priključke za različne UZ
sonde ter opcijo za barvni prikaz pretokov,

– obstajati mora možnost stalne nadgra-
ditve oziroma dodatkov, kot so: 35 mm ka-
mera, barvni printer, videorekorder,

– v kompletu mora biti vključena kon-
veksna sonda 3,5 oziroma 3,75 Mhz ter čr-
nobeli printer,

– v ponudbi naj bo zajeta opcija punkcij-
skega nastavka za ultrazvočno sondo.

7. Operacijski laser: 1 kos – 5 mio SIT
Twinlight – Surgilight verzija kirurških

holmijev laser, moč Ho: YAG laserja 8 W
(iz optičnega vlakna), frekvenca 10 Hz, tra-
janje impulzov 300 us, hladilnik tipa vo-
da/voda.

Laser mora vključevati tudi naslednje do-
datke:

– optična vlakna s premerom 200, 300,
400 in 600 um,

– ročko tipa “svinčnik” z različnimi kot-
nimi nastavki,

– možnost kasnejše predelave holmije-
vega laserja v erbijevega.

8. Aparat za transkranialno dopplerjevo
angiosonografijo: 1 kos – 6 mio SIT:

– nosilna miza na koleščkih,
– 17 SVGA barvni monitor (43 cm),
– 8 analognih vhodov in izhodov,
– specialne ultrazvočne sonde: 1 MHz,

2 MHz, 4 MHz, 8 MHz,
– območje merjenja: 1 do 30 KHz,
– omrežje: 100–240 V, 50–60 Hz,
– 2 vgrajena stereozvočnika,
– slušalke,
– barvni printer (laserski ali “ink-jek”),
– nosilec sond za obojestransko hkratno

monitoriranje.
Software:
– do 8 simultanih večobmočnih Doppler

– oken,
– TCD – 8 16-kanalni software za moni-

toriranje,
– dodatni program s CO

2

 testom, avtore-
gulacijo, evocirani test pretoka,

– detektor embolusov z avtomatičnim iz-
ločevalcem artefaktov,

– prezentacija signalov: 256/128 točk v
32 barvah.

PC specifikacija:
– procesor 80486 DX 66HZ,
– 8 MB RAM,
– VGA – grafika: 1024 × 768 točk × 256

barv,

– 200 MB trdi disk,
– 3.5 gibki disk, 1.44 MB.
9. RVG aparat s STV kamero: 1 kos – 5

mio SIT:
– visokofrekvenčni 70 kV rentgenski

aparat s CCX časovnikom za izbiro kV in
ročno ali avtomatsko nastavitvijo časa os-
vetlitve,

– senzor HDS,
– vizualni del z barvnim monitorjem in

vgrajenim sistemom visoke ločljivosti, da je
pri povečavah posnetka jasnost slike neopo-
rečna, PS računalnik MEGA, tipkovnica in
miška,

– STV kamera na tri osnovne povečave,
– grafični del aparata črno-beli tiskal-

nik,
– program Windows 5.1. za prikaz in ob-

delavo podatkov na RVG aparatu in s STV
kamero.

10. 32-kanalni digitalni EEG: 1 kos – 17
mio SIT:

– 32-kanalni digitalni EEG sistem sestav-
ljen iz:

  – dveh EEG aparatov,
  – čitalne enote,
  – videometrije za 24-urno snemanje

EEG signala,
– mrežna povezava enot sistema,
– možnost snemanja poligrafskih signa-

lov na več kanalih,
– arhiviranje podatkov na magnetno-op-

tični disk,
– možnost zapisa signala na papir,
– možnost prenosa podatkov v okolje

osebnih računalnikov,
– sinhronizacija videometrije z EEG po-

snetkom,
– program za analizo spanja,
– amplitudni in frekvenčni maping EEG

posnetka.
11. Urodinamski aparat: 1 kos – 17 mio

SIT:
– merjenje pretoka urina,
– vodno in plinsko cistometrijo,
– merjenje profila tlakov uretre,
– mikcijsko cistometrijo z analizo raz-

merja “pressure-flow”,
– sinhrono video urodinamiko (color uro

video),
– merjenje erektilne disfunkcije (kaver-

nozografijo, kavernozometrija, merjenje ar-
terijskega pretoka – Doppler).

12. Plinski analizator: 1 kos – 6 mio SIT:
– merjenje pH, PO2, PCO2,
– kratek čas ogrevanja,
– avtomatska kalibracija,
– avtomatsko čiščenje,
– možnost priključitve na centralni in-

formacijski sistem in PC,
– kompatibilnost z obstoječimi aparati v

uporabi (hemoksimeter OSM 3),
– urejen sistem kontrole kvalitete.
Ponudba je lahko kompletna ali ločena

za posamezno opremo.
13. 12 kanalni EKG s spirometrijo: 1 kos

– 2,5 mio  SIT:
– možnost avtomatičnega merjenja ča-

sovnih intervalov in interpretacije,
– možnost soft-ware nadgradnje,
– kompatibilnost z opremo za obremeni-

tveno testiranje.
III. Kontaktne osebe: Štefka Kolenc, tel.

312-193, Iztok Povše, dipl. ek., tel. 311-634.
IV. Merila za najugodnejšega ponudnika:

– cena,
– kvaliteta,
– reference,
– obročnost plačila,
– rok plačila,
– dobavni rok,
– zagotovljen servis.
V. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe

v zaprtih kuvertah na Klinični center Ljub-
ljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, z oznako
“Ne odpiraj” – za razpisno komisijo – za
dobavo opreme za medicino.

Ponudbe morajo poslati priporočeno po
pošti ali osebno proti potrdilu. S kuverte
morata biti razvidna firma in sedež ponud-
nika. Nepravilno opremljene ponudbe bo
komisija zavrnila v postopku odpiranja po-
nudb.

VI. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

VII. Ponudba mora vsebovati:
– popis opreme s tehničnimi podatki,
– ceno,
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti

starejše od 30 dni pred zaključkom razpisa-
nega roka,

– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
– dinamiko realizacije pogodbe,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– navedbo pooblaščene osebe ali službe

ponudnika, ki daje tolmačenja v zvezi s po-
nudbo,

– garancijski pogoji,
– podatki o servisni službi,
– s strani Agencije za plačilni promet

potrjen BON 1 in BON 2, ki ne smejo biti
starejši od 30 dni pred zaključkom razpi-
snega roka.

VIII. O kraju in času odpiranje ponudb
bodo ponudniki pismeno obveščeni.

IX. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Klinični center Ljubljana

Ob-173

Hišni svet, Kersnikova 10, Ljubljana, ob-
javlja

javni razpis
za obnovitev fasade

Stanovanjsko-poslovne stolpnice
Kersnikova 10 v Ljubljani

1. Investitor: Hišni svet, Kersnikova 10,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa je odstranitev poško-
dovanega površinskega sloja betona, anti-
korozijska zaščita armature, nanos repara-
turne malte in zaščita betonskih površin z
betonsko fasadno barvo.

3. Orientacijska vrednost del znaša
9,800.000 SIT.

4. Predvideni rok obnovitve fasade je 10.
4. do 20. 6. 1996.

5. Ponudba mora poleg cene na original-
nem tekstu vsebovati še sledeče priloge:

– ime in naslov ponudnika,
– potrdilo o registraciji podjetja,
– bonitetni obrazec BON 2 in BON 3,
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– reference ponudnika,
– garancija za resnost ponudbe-akceptni

nalog v vrednosti 10% od ponudbene vsote,
– seznam tehničnega osebja, ki bo vodi-

lo sanacijo,
– terminski plan izvedbe del.
6. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– reference pri podobnih delih,
– kompletnost ponudbe,
– garancijska doba,
– ugodnejša cena,
– rok dokončanje del,
– višina avansa vezanega na fiksnost ce-

ne,
– druge ugodnosti.
7. Rok oddaje ponudbe je 15. dan od

razpisa v Uradnem listu RS.
Ponudbo oddajte na naslov Hišni svet

Kersnikova 10, Ljubljana v zapečateni ovoj-
nici z oznako ponudnika in oznako: Ne od-
piraj – javni razpis.

8. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan. Kraj in čas bosta navedena v
razpisnem gradivu.

9. Ogled objekta in dvig dokumentacije
bo v času od 3. do 10. dneva po razpisu od
10. do 12. ure v prostorih Hišnega sveta na
Kersnikovi 10 po predhodni telefonski na-
javi. Ponudniki ob dvigu razpisne dokumen-
tacije plačajo naročniku nadomestilo za ma-
terialne stroške v višini 10.000 SIT v goto-
vini.

10. Ponudniki bodo o izidu natečaja ob-
veščeni v 20 dneh po odpiranju.

11. Podrobnejše informacije o razpisu
dobite vsak dan v času trajanja natečaja od
8. do 10. ure na tel./faks 061/326-085 pri
Štukelj Viliju, dipl. gr. inž.

Hišni svet Kersnikova 10, Ljubljana

Ob-182

Razpisna komisija Zavoda za zdravstve-
no varstvo Murska Sobota objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup mrežnega

strežnika, izgradnjo lokalne
računalniške mreže in pripadajoče

opreme
1. Predmet razpisa:
– mrežni strežnik Pentium 133 MHz, 32

Mb RAM,
– diskovna kapaciteta 4Gb,
– disketna enota 3,5”,
– barvni monitor 14”,
– CD ROM 4×hitrost,
– neprekinjeno napajanje 1000 VA po-

vezano na file server,
– tračna enota, kapacitete 4 Gb, vgrad-

nja v file server, avtomatsko delovanje arhi-
viranja,

– mrežni operacijski sistem, NOVELL za
25 uporabnikov,

– idejni projekt ožičenja z cenovnim
ovrednotenjem kompletnega kabelskega de-
la za ethernet omrežje (UTP),

– povezave med zgradbami,
– cena priključitve posamezne delovne

postaje v mrežo,
– 15 mrežnih kartic,
– druga ustrezna pripadajoča oprema,
– ponudbe podajte za primer:
a) podvajanje diskov,
b) diskovno polje.

Okvirna cena izgradnje računalniške
mreže je 5,000.000 SIT.

2. Ponudba mora biti opremljena v skladu
z 12. členom odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa ter mora vsebovati pred-
vem predračun, predlog pogodbe, dokazilo o
registraciji ter še naslednje elemente:

– ponudnik se zavezuje, da bo povezal
to opremo v mrežo,

– ponudnik naj navede svoje reference o
že postavljenih računalniških mrežah; zaže-
ljeno je, da je uradni NOVELL reseller; po-
dati je potrebno podatke o kadrih specializi-
ranih za NOVELL mreže,

– ponudnik naj navede garancijske po-
goje in način servisiranja (odzivni čas naj-
več 24 ur) ter vzdrževanje opreme,

– ponudnik lahko sam oblikuje ponudbo
v skladu z zahtevanimi karakteristikami,

– ponudba naj bo oblikovana tako, da
bodo dopuščene odprte razvojne možnosti,

– SDK obrazec BON 3.
3. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so predvem:
– fiksna cena v SIT,
– način plačila,
– zagotovljen čim bližji servis in nado-

mestni deli,
– rok dobave in garancijski rok,
– reference,
– dodatne ugodnosti.
4. Pisne ponudbe s pripadajočimi podat-

ki predočite osebno ali na naslov: Zavod za
zdravstveno varstvo Murska Sobota, Arh.
Novaka 2a v 15 dneh po objavi razpisa v
zaprti kuverti z naslovom ponudnika ozna-
ko “Ne odpiraj, javni razpis za izgradnjo
računalniške mreže”.

5. Odpiranje ponudb bo prvi delovnik 10
dni po objavi v prostorih Uprave ZZV Mur-
ska Sobota ob 11. uri.

6. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveš-
čeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju po-
nudb.

Vsa dodatna pojasnila dobite v Upravi
Pomurskega zdravstvenega zavoda Murska
Sobota na tel. 31-330 int. 322 (pri Gašpar
Simonu, dipl. inž. rač.).

Razpisna komisija
Zavoda za zdravstveno varstvo

Murska Sobota

Št. 354-35-21/95-1800-13 Ob-183

Mestna občina Maribor objavlja na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93)

javni razpis
za izdelavo generalnega koncepta

zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih
vod v Mestni občini Maribor

1. Investitor: Mestna občina Maribor, za
katero vodi projekt Komunalna direkcija
Maribor, Slovenska 40.

2. Predmet razpisa: Projektna naloga –
Izdelava generalnega koncepta zbiranja, od-
vajanja in čiščenja odpadnih voda v Mestni
občini Maribor.

3. Vsebina projektne naloge: za vsa na-
selja oziroma krajevne skupnosti v Mestni
občini Maribor je potrebno opredeliti mejo
kanalizacijskega sistema ter komunalno-ur-
banistični standard. Za slednje je potrebno
opredeliti naslednje:

a) področja, ki so preko javne kanaliza-
cije povezana na centralni kanalizacijski si-
stem in na centralno čistilno napravo mesta
Maribor;

b) področja, ki so preko javne kanaliza-
cije povezana na lokalno čistilno napravo;

c) področja, ki imajo individualni kana-
lizacijski sistem, katerih objekti niso pri-
ključeni na javno kanalizacijo.

Na osnovi načrta izgradnje kanalizacij-
skega sistema je za osnovi zgoraj navedena
področja potrebno opredeliti prioritete in
faznost izgradnje določenih semgnetov po
področjih. Ob tem je potrebno izdelati karto
generalnega koncepta zbiranja, odvajanja in
čiščenja odpadnih voda tako za Mestno ob-
čino Maribor kot za posamezna področja.

Poročilo mora biti izdelano v 6 izvodih z
računalniško obdelavo ter kopijami na dis-
keti.

4. Podatki-dokumentacija: ponudniki
lahko dodatne informacije pridobijo pri Ha-
lužanu, Slovenska 40, tel. 062/20-080 ali
062/20-197.

5. Orientacijska vrednost naročila je 6,3
mio SIT.

6. Ponudniki so lahko pravne in fizične
osebe, ki izvajajo ali vodijo projekte, ki so
predmet razpisa.

7. Ponudbi mora biti priloženo:
– dokazilo o imenu, sedežu in matični šte-

vilki iz Registra organizacij in obrti Zavoda
RS za statistiko in navedbo registriranih de-
javnosti. Za fizične osebe tudi osebni podat-
ki in dokazilo o državljanstvu ter dokazilo o
izpolnjevanju obveznosti do države;

– ponudnikove predloge strategij in reši-
tve za izvedbo projekta;

– dokumentacija, ki zajema ponudbeno
ceno z roki za plačilo;

– podatki o strokovni usposobljenosti po-
nudnika, kadrovski zasedbi ponudnika ter
podizvajalcev;

– podatke o strokovnih referencah na po-
dobnih projektih in kontaktne osebe naroč-
nikov navedenih strokovnih referenc;

– gantogram izvedbe projektne naloge
(trajanje projektne naloge je predvidoma 4,5
meseca od podpisa pogodbe).

Ponudnik sme predložiti samo eno po-
nudbo.

8. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Javni razpis – POV – ne
odpirati”. Na ovojnici mora biti tudi naslov
in telefonska številka ponudnika.

9. Ponudniki morajo oddati ponudbe na
gornji naslov v roku 20 dni od datuma obja-
ve razpisa. Ponudbe oddajte po pošti, ven-
dar morajo prispeti do naročnika najkasneje
do roka oddaje.

10. Odpiranje pravočasno prispelih po-
nudb bo izvedla komisija naročnika v roku
5 dni po poteku javnega razpisa ob uri, ki bo
določena naknadno. Pri odpiranju ponudb
so lahko prisotni pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti pisna
pooblastila.

11. Ponudniki bodo o izboru izvajalca
obveščeni pisno v roku 10 dni od datuma
odpiranja ponudb. Investitor si pridržuje
pravico, da izbere izvajalca tudi na osnovi
ocene o najkompleksnejši vsebini ponudbe
in ocene o referenčnih projektih.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava
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Ob-184

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fa-
kulteta, Gerbičeva 60, razpisuje na podlagi
določil zakona o proračunu Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 22/93 in 26/94) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izvedbo adaptacijskih del v

laboratoriju za biokemijo Inštituta za
fiziologijo, farmakologijo in

toksikologijo
1. Predmet razpisa je preureditev prosto-

rov v laboratoriju za biokemijo.
2. Lokacija: Veterinarska fakulteta, Ger-

bičeva 60, Ljubljana.
3. Obseg in vrsta del:
a) izdelava tehnične dokumentacije in iz-

vedba del za potrebe laboratorija za bioke-
mijo:

  – adaptacija obstoječih prostorov v iz-
meri 35m2 površine,

  – zidarska dela – prestavitev vrat, ples-
karska dela, talna obloga,

  – obnova električne instalacije,
  – vodovodne instalacije, priključki za

hladno in toplo vodo, odtoki v obstoječo
kanalizacijo;

b) načrt, dobava in montaža laboratorij-
skega pohištva

– dobava in montaža digestorija z odzra-
čevalnim sistemom.

4. Rok za začetek del po dogovoru.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so reference pri izvajanju tovrstnih
del, ponudbena cena in morebitne ugodno-
sti, tehnologija, s katero razpolaga ponud-
nik.

6. Rok za sprejem ponudb je 14 dni po
objavi v Uradnem listu RS, poštno priporo-
čeno na naslov Veterinarska fakulteta, Ger-
bičeva 60, Ljubljana, p.p. 25, ali osebno v
dekanatu fakultete na istem naslovu.

7. Ponudbe naj bodo v zaprti kuverti,
opremljene z oznako “Ne odpirati – ponud-
ba za javni razpis – biokemija”.

8. O datumu in kraju odpiranja ponudb
bodo ponudniki obveščeni naknadno. Pri od-
piranju ponudb morajo imeti prisotni pred-
stavniki pisna pooblastila za zastopanje.

9. Vsa dodatna obvestila dobite po tel.
1258-292/23 doc. dr. Marinka Drobnič Ko-
šorok.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.

Veterinarska fakulteta v Ljubljani

Ob-216

Ministrstvo za šolstvo in šport, Županči-
čeva 6, Ljubljana, na podlagi določil 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 opravljanje storitev svetovalnega

inženiringa za investicijsko vzdrževalna
dela v letih 1996 in 1997

1. Predmet razpisa: svetovalni inženiring
za investicijsko vzdrževalna dela v letih
1996 in 1997:

A – na srednjih šolah v Republiki Slove-
niji,

B – na Univerzi v Ljubljani,
C – na Univerzi v Mariboru,
D – na dijaških domovih v Republiki

Sloveniji,
E – na zavodih za mladino z motnjami v

razvoju v Republiki Sloveniji.
Storitve svetovalnega inženiringa obse-

gajo:
– priprava predloga potrebnih investicij-

sko- vzdrževalnih del,
– priprava gradiva za objavo javnega raz-

pisa za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del,
– predlog izbora izvajalcev,
– priprava pogodb z izvajalci,
– strokovni in finančni nadzor nad izva-

janjem del,
– priprava poročil o izvršenih delih.
Ponudbe za svetovalni inženiring za in-

vesticijsko vzdrževalna dela na srednjih šo-
lah je potrebno podati za posamezno ob-
močje, in sicer:

– Ljubljanska regija,
– Zasavje, Posavje in Dolenjska,
– Celjska in Koroška regija,
– Mariborska regija,
– Pomurska regija,
– Gorenjska regija,
– Kraško-Notranjska, Severno-Primor-

ska in Obalno-Kraška regija.
2. Orientacijska vrednost investicij-

sko-vzdrževalnih del po posameznih po-
dročjih za leto 1996 in 1997 znaša skupaj:

A – za srednje šole:
– Ljubljanska regija – 200 mio SIT,
– Zasavje, Posavje in Dolenjska – 70 mio

SIT,
– Celjska in Koroška regija – 110 mio

SIT,
– Mariborska regija – 110 mio SIT,
– Pomurska regija – 50 mio SIT,
– Gorenjska regija – 80 mio SIT,
– Kraško-Notranjska, Severno-Primor-

ska in Obalno-Kraška regija – 90 mio SIT,
B – za Univerzo v Ljubljani – 330 mio

SIT,
C – za Univerzo v Mariboru – 100 mio

SIT,
D – za dijaške domove po Sloveniji –

130 mio SIT,
E – za zavode za mladino z motnjami v

razvoju – 50 mio SIT.
3. Predvideni rok pričetka del: takoj po

podpisu pogodbe.
4. Oddaja ponudb: ponudbe z oznako

“Ponudba inženiringov – investicijsko vzdr-
ževanje” dostavite v zapečateni kuverti na
naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Žu-
pančičeva 6, Ljubljana.

Rok za oddajo ponudb je 15. 2. 1996 do
12. ure.

5. Odpiranje ponudb: 19. 2. 1996 ob 11.
uri v sejni sobi Ministrstva za šolstvo in
šport, Služba za investicije, Trubarjeva 3,
Ljubljana.

6. Obvezna vsebina ponudbe:
– ime in naslov ponudnika,
– registracija (dovoljenje za opravljanje

dejavnosti),
– reference o izvajanju tovrstnih del na

področju vzgoje in izobraževanja,
– ponudbena cena (v % od vrednosti in-

vesticijsko vzdrževalnih del),
– opcija ponudbe,
– podatki o kadrih (poimenski seznam

kadrov, ki bodo sodelovali pri nalogi),

– finančni podatki (BON 1, BON 2, BON
3, ki ne smejo biti starejši od 30 dni).

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– reference na podobnih delih,
– kadri,
– ponudbena cena (avansov ni),
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
8. Informacije v zvezi z javnim razpi-

som lahko dobite na Ministrstvu za šolstvo
in šport, Služba za investicijo, tel. 212-838.

9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do vsi udeleženci razpisa obveščeni v 15
dneh od dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-217

EN biro, Brnčičeva 31, Ljubljana, v skla-
du s pogodbo št. 113-95/EN z dne 9. 10.
1995 in na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objav-
lja v imenu naročnika Znanstvenorazisko-
valni center SAZU, Gosposka ul. 13, Ljub-
ljana

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo

projektno-tehnične dokumentacije ter
pridobitev lokacijskega in gradbenega

dovoljenja za adaptacijo podstrešja
objekta Novi trg 2, Ljubljana

1. Investitor: Republika Slovenija, Slo-
venska akademija znanosti in umetnosti, No-
vi trg 3, Ljubljana.

2. Predmet razpisa:
2.1. izdelava projektno-tehnične doku-

mentacije v obsegu PGD in PZI za adaptaci-
jo podstrešja objekta Novi trg 2 v Ljubljani,
skladno s pravilnikom o podrobnejši vsebi-
ni tehnične dokumentacije (Ur. l. SRS, št.
40/89),

2.2. pridobitev lokacijskega in gradbe-
nega dovoljenja za adaptacijo podstrešja ob-
jekta Novi trg 2 v Ljubljani.

3. Podrobnejši obseg del je razviden v
razpisni dokumentaciji, ki jo lahko ponud-
niki dvignejo v podjetju EN biro Ljubljana,
Brnčičeva 31, pri Škarja Vojku ob predhod-
ni najavi na tel. 061/16-11-344.

4. Ponudba mora biti sestavljena v skla-
du z razpisno dokumentacijo in v skladu z
odredbo o postopku za izvajanje razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94).

5. Predvideni roki:
– izdelava idejnega projekta – do 30. 3.

1996,
– pridobitev lokacijskega dovoljenja –

5. 5. 1996,
– izdelava PGD in PZI ter pridobitev

gradbenega dovoljenja – do 30. 6. 1996.
6. Orientacijska vrednost adaptacije pod-

strešja objekta znaša 150,000.000 SIT.
7. Merila za izbiro najugodnejšega izva-

jalca:
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– kompletnost ponudbe,
– krajši rok izdelave,
– reference ponudnika,
– kadrovska, organizacijska in tehnična

usposobljenost,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
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8. Oddaja ponudb: ponudbe z oznako
“Razpis – Novi trg 2 – ne odpiraj” osebno
dostavite v zapečatenem ovoju na naslov
Energetski biro, Brnčičeva 31, Ljubljana.

Rok za oddajo ponudbe je 4. 3. 1996 do
10. ure.

Pomanjkljivih in prepozno prispelih po-
nudb komisija ne bo obravnavala.

9. Odpiranje ponudb bo 4. 3. 1996 ob
10.30 v prostorih Energetskega biroja, Brn-
čičeva 31, Ljubljana. Pri odpiranju ponudb
morajo imeti predstavniki ponudnikov pi-
sna pooblastila za zastopanje.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 10 dneh od
dneva odpiranja ponudb.

EN biro, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 60/96 Ob-218

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina
Domžale, Oddelek za komunalno, stano-
vanjsko gospodarstvo in prostor, Ljubljan-
ska 89, Domžale, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca projektne

dokumentacije in za izvajanje del na
cestno, komunalno-energetskem

programu in komunalno-stanovanjskem
programu Občine Domžale

1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Predmet razpisa in orientacijske vred-

nosti
2.1. Za izvajanje del:
a) objekt 1: izvedba razširitve pokopa-

lišča Domžale I. faza, okvirna vrednost
15,000.000 SIT;

b) objekt 2: nadaljevanje izgradnje pli-
novoda C-15 plinovoda 1 bar in 0,1 bar in
MRP – Sever I, okvirna vrednost 16,000.000
SIT.

3.1. Rok izvedbe: objekt 1-2:
pričetek: marec 1996,
zaključek: 45–60 delovnih dni.
2.2. Za izdelavo projektne dokumentacije:
a) objekt 1: projektna dokumentacija

PGD in PZI nadomestna gradnja vrtca Koli-
čevo, okvirna vrednost 1,000.000 SIT.

3.2. Rok izvedbe: objekt 1:
pričetek: februar 1996,
zaključek: 60 dni.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena cena,
– rok izvedbe del,
– finančna boniteta ponudnika,
– garancijska doba,
– reference in strokovnost,
– ostale ponujene ugodnosti.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delavnik od 8. do 12. ure v
prostorih Občine Domžale, Oddelek za ko-
munalno, stanovanjsko gospodarstvo in pro-
stor, na Ljubljanski 89/I, Domžale. Ponudni-
ki lahko dobijo potrebne informacije in raz-
lage za izdelavo ponudbe pri Tonkli Primo-
žu, Kump Jožetu, tel. 722-022 ali 714-005 in
Ciperle Janezu za postavko 2.2., tel. 713-689.

Odkupnina za razpisno dokumentacijo
za postavko 2.1. je 5.000 SIT, odkupnina za
razpisno dokumentacijo za postavko 2.2. je
3.000 SIT, plačljivo v gotovini ali z virma-

nom na žiro račun št. 50120-630-810230 –
proračun Občine Domžale – razpis.

6. Pisne ponudbe je potrebno oddati do
22. 2. 1996 do 12. ure na naslov: Občina
Domžale, Oddelek za komunalno, stano-
vanjsko gospodarstvo in prostor, Ljubljan-
ska 89/I, Domžale, v zaprti ovojnici, z napi-
som za izvajanje “Javni razpis – Komunala
– Ne odpiraj!” in za projektno dokumenta-
cijo “Javni razpis – Stavbe – Ne odpiraj!”.

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih
Občine Domžale, Ljubljanska 69, I. nad-
stropje – sejna soba, 26. 2. 1996 ob 15. uri.

Naročnik si pridržuje pravico izbrati iz-
vajalca za vsako posamezno postavko iz raz-
pisne dokumentacije. Prav tako si pridržuje
pravico, da ob morebitnem pomanjkanju
sredstev z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe.

Občina Domžale

Št. 11/95 Ob-219

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina Žalec, Ul.
Savinjske čete 5, Žalec, objavlja

javni razpis
za izdelavo idejnega projekta obnove

letnega kopališča v Preboldu
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Predmet razpisa: idejni projekt obno-

ve letnega kopališča v Preboldu.
3. Ponudniki lahko dobijo dokumentaci-

jo in ostale informacije vsak delavnik od 9.
do 11. ure, na sedežu Krajevne skupnosti
Prebold, tel. 063/713-066.

Vsi zainteresirani se lahko udeležijo
skupnega ogleda obstoječega stanja dne 14.
februarja 1996 ob 13. uri, ob letnem kopa-
lišču v Preboldu.

4.Ţri najboljše idejne rešitve bodo de-
narno nagrajene.

5. Predpisane in pravilno opremljene po-
nudbe z idejno rešitvijo morajo prispeti na
naslov: Občina Žalec, Ul. Savinjske čete 5,
Žalec, do vključno 26. februarja 1996, do
12. ure.

Ponudbe morajo prispeti v zaprti kuverti
z oznako: “Ne odpiraj – ponudba za obnovo
letnega kopališča v Preboldu”.

6. Javno odpiranje ponudb bo 26. fe-
bruarja 1996 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Žalec.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa pismeno v 8 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Žalec

Št. 110-1/95 Ob-224A

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in
40/95), odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86),
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet
in zveze, Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Projektna naloga za

izdelavo investicijskega programa za
izgradnjo obvoznice Radlje in

Radeljskih klancev na magistralni cesti
M 3 odsek 241, 243

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 5. do 7. 2. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Cveto Gregorc,
dipl. ek. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša 500.000
SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 12. 2. 1996 do 8.30 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 “Projektna
naloga za izdelavo investicijskega progra-
ma Radlje-Radeljski klanci.” – C.G.

Javno odpiranje ponudb bo 12. 2. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-224B

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in
40/95), odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86),
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet
in zveze, Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Študija evidentiranje

nujnih ukrepov na državnem omrežju
ob izgradnji AC Vransko–Šentjakob
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 5. do 7. 2. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Ida Šubic, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
2,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 12. 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 “Študija evi-
dentiranje nujnih ukrepov na omrežju Vran-
sko–Šentjakob.” – I.Š.

Javno odpiranje ponudb bo 12. 2. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-224C

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in
40/95), odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi
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objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86),
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet
in zveze, Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Izdelava IP cestne

povezave Črni potok–Vici – navezava na
R 373/1364 Trava–Čabar (zelena meja)

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 5. do 7. 2. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Lidija Kegljevič,
inž. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
2,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 12. 2. 1996 do 10.30 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 “Izdelava IP
cestne povezave Črni potok–Vici.” – L.K.

Javno odpiranje ponudb bo 12. 2. 1996
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije

za ceste

Št. 0048-308/2-96 Ob-229

Ministrstvo za notranje zadeve Republi-
ke Slovenije objavlja na podlagi zakona o
proračunu (Ur. l. RS, št. 26/94) in v zvezi z
odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za oddajo del operativno komunikacijski

center UNZ Postojna
1. Predmet razpisa je: gradbenoobrtniš-

ka in instalacijska dela na objektu OKC
UNZ Postojna.

2. Orientacijska vrednost del je:
3,000.000 SIT.

3. Lokacija del: Postojna.
4. Predviden pričetek del je: po podpisu

pogodbe – predvidoma 1. 3. 1996, zaklju-
ček in montaža 20. 3. 1996.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– reference,
– podatki o finančnem stanju,
– izvajanje del z lastnimi kapacitetami,
– izvajanje notranje kontrole pri izvaja-

nju del,
– garancijski rok izvedenih del,
– rok izvedbe del.
Natančneje so merila za izbor najugod-

nejšega ponudnika opredeljena v razpisnih
pogojih.

6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo ob-
segale vsa dela iz razpisa.

7. Ponudbe morajo biti dane v dveh za-
prtih kuvertah. Kuverte morajo biti pravilno

opremljene:
Prva kuverta mora biti z oznako “Ne

odpiraj – javni razpis št. 308/2-96 za Objekt
Postojna – Dokumentacija”, druga kuverta
z oznako “Ne odpiraj – javni razpis št.
308/2-96 za Objekt Postojna – ponudba”.

Na hrbtni strani kuverte mora biti nave-
deno ime in naslov ponudnika.

Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, Ljubljana.

Ponudbe morajo prispeti na naslov do
20. 2. 1996 do 12. ure.

Ponudbe so lahko vročene tudi do istega
roka v prejemno pisarno MNZ, Štefanova 2,
Ljubljana.

8. Odpiranje ponudb bo 21. 2. 1996 ob 9.
uri v prostorih MNZ UUNZ, Beethovnova
3, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni, morajo imeti s seboj pooblastio za
zastopanje.

9. Ponudba, ki ne bo prejeta pravoačsno,
ki ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena.

V kuverti za dokumentacijo mora biti
predložena veljavna registracija, overjena
na sodišču z datumom, ki ne sme biti starej-
ši od 3 mesecev, podpisani in žigosani raz-
pisni pogoji, podatki o finančnem stanju
(BON1, BON2 oziroma BON3), v nasprot-
nem primeru bo ponudba izločena iz nadalj-
nje obravnave.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku petnajst dni po odpiranju ponudb.

11. Ob predložitvi pooblastila v dveh iz-
vodih lahko ponudniki dvignejo razpisno do-
kumentacijo na MNZ Oddelku za gradnje in
investicijsko vzdrževanje, Ljubljana, Cankar-
jeva 4, vsak delovnik od 6. 2. do 9. 2. 1996
(torek, sreda in petek) od 9. do 12. ure.

Drugi izvod pooblastila se potrdi.
12. Vsa morebitna pojasnila dobite na

istem naslovu tel. 061/302-552 (od 7. do 8.
ure pri Hrabar Francu).

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-234

Javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo Osnovne

šole Spodnja Kungota
1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega ponudnika za izvajanje gradbenih, obrt-
niških in instalacijskih del pri izgradnji Os-
novne šole Spodnja Kungota.

2. Obseg dela: izgradnja obsega ca. 700
m2 novogradnje z okoljem.

3. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa ponudniki pristajajo na razpisne po-
goje in posebne pogoje, da bodo kot izbrani
najugodnejši ponudniki izvedli razpisana
dela in sklenili za njihovo izvedbo pogodbo
po načelu “funkcionalni ključ v roke”.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo in dobijo potrebne informacije
ter razlage za izdelavo ponudbe do vključno
9. 2. 1996, vsak delovnik med 9. in 12. uro
na Projekt MR inženiring, Maribor, Sveto-
zarevska 10, tel. 062/227-161, faks
062/23-765.

Dokumentacija se dvigne na Projekt MR
inženiring, Maribor, Svetozarevska 10, ob
predlžitvi plačila 30.000 SIT na žiro račun
št. 51800-601-10612.

5. Predvideni rok pričetka del je marec
1996.

O morebitnih odstopanjih od obsega del
oziroma cene vsled tehničnih oziroma fi-
nančnih razlogov se bo naročnik pogajal z
najugodnejšimi ponudniki pred sklenitvijo
pogodbe.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,

– reference,
–çena,
– roki,
– boniteta.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
7. Ponudbe je treba oddati najkasneje do

4. 3. 1996 do 11. ure na naslov: Občina
Kungota, Občinski urad, Zgornja Kungota,
Plintovec 1.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Ponudba – ne odpiraj –
Izgradnja OŠ Spodnja Kungota”

8. Opcije ponudb ne smejo biti krajše od
30 dni od dneva odpiranja ponudb. Valutne
in podobne varovalne klavzule ne bomo
upoštevali.

9. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ob-
čine Kungota, Občinski urad, Zg. Kungota,
dne 4. 3. 1996 s pričetkom ob 12. uri.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo vse udeležence razpisa komisija obvesti-
la v 10 dneh po odpiranju ponudb.

PROJEKT MR inženiring, Maribor
pooblaščen inženiring za izvedbo

razpisa s strani Občinskega urada
Občine Kungota

Ob-220

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) po poobla-
stilu Mestne občine Ptuj, objavlja Konzor-
cij za namakanje Podravja g.i.z., Glavni trg
19/c

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo tehnične
dokumentacije za namakalno območje

Markovci–Borovci–Sobotinci
1. Naročnik: Konzorcij za namakanje Po-

dravja, g.i.z. Maribor, Glavni trg 19/c, Ma-
ribor.

2. Predmet razpisa: izdelava idejnega
projekta za namakalno območje Markovci–
Borovci–Sobetinci.

3. Razpisna dokumentacija bo na razpo-
lago v prostorih Konzorcija za namakanje
Podravja, g.i.z., Glavni trg 19/c od 5. 2.
1996 do 7. 2. 1996 od 10. do 12. ure.

4. Stroške priprave razpisne dokumenta-
cije, v višini 10.000 SIT je potrebno pred
dvigom razpisne dokumentacije nakazati na
Ž.R. KNP g.i.z. 51800-601-107224.

5. Orientacijska vrednost razpisnih del
znaša: 3,000.000 SIT.

6. Predvideni rok za izdelavo dokumen-
tacije je 30. 5. 1995.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
pogodbenih del (registracija, reference),

– kvaliteta, cena, rok izdelave,
– zavarovanje izpolnitve obveznosti.
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8. Rok za oddajo ponudb je 22. 2. 1996
do 8. ure na naslov: Konzorcij za namaka-
nje Podravja, g.i.z. Maribor, Glavni trg 19/c,
Maribor, z oznako: “Ne odpiraj – ponudba”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 22. 2. 1996
ob 9. uri v prostorih KNP, g.i.z. Maribor,
Glavni trg 19/c, Maribor.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 7 dni po odpiranju ponudb.

Konzorcij za namakanje Podravja

Št. 351-01-2/95-1996 Ob-221

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina
Ajdovščina objavlja

javni razpis
za dobavo in montažo opreme za

Osnovno šolo Vipavski križ
1. Naročnik: Občina Ajdovščina, Gre-

gorčičeva 22, Ajdovščina.
2. Predmet razpisa: dobava in montaža

opreme za učilnice razredne stopnje, garde-
robe in upravnih prostorov za Osnovno šolo
Vipavski Križ.

3. Razpisna dokumentacija: popis opre-
me lahko dobijo ponudniki na sedežu Obči-
ne Ajdovščina, Gregorčičeva 22, pet dni po
objavi v Uradnem listu RS, od 9. do 12. ure.
Stroške za dokumentacijo v višini 5.000 SIT
ponudniki nakažejo na žiro račun
52010-601-16294, Castrum, d.o.o., Ajdovš-
čina.

Dodatne informacije ponudniki dobijo na
Podjetju CASTRUM, d.o.o., Ajdovščina, tel.
065/63-744 ali 63-745, vsak dan od 9. do
12. ure.

4. Orientacijska vrednost opreme:
20,000.000 SIT.

5. Predvideni rok dobave in montaže
opreme je 30 delovnih dni od podpisa po-
godbe.

6. Ponudba mora vsebovati:
a) firmo oziroma ime ponudnika,
b) dokazilo o registraciji,
c) vzorec pogodbe,
d) ponudbeno ceno na popisih del,
e) izjavo o zagotavljanju fiksnosti cene

do montaže opreme oziroma učil,
f) garancijske roke in seznam servisov,
g) način zavarovanja pogodbene obvez-

nosti,
h) slikovna dokumentacija opreme (pros-

pekti, katalogi,...),
i) ugodnosti, ki jih nudijo naročniku,
j) navedbo pooblaščene osebe ponudni-

ka.
7. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– kvaliteta opreme,
– cena v SIT skupaj s prometnim dav-

kom,
– način in rok plačila,
– druge ugodnosti ponudnika,
– garancijski roki.
8. Rok za izdelavo ponudbe je 20 dni po

objavi v Uradnem listu RS.
Kompletna ponudba mora biti označena:

“Ne odpiraj – ponudba za opremo Osnovne
šole Vipavski Križ”.

9. O datumu javnega odpiranja ponudb
bodo ponudniki pismeno obveščeni in bo
najkasneje v petih dneh od roka za dostavo
ponudb.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Ajdovščina

Št. 63/96 Ob-222

Na podlagi odredbe o postopkih za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Gornja Radgona objavlja

ponovni javni razpis
za dobavo in montažo učil v OŠ Negova

1. Naročnik: Občina Gornja Radgona,
Partizanska 13, Gornja Radgona.

2. Predmet razpisa: dobava učil za pouk
na predmetni stopnji, in sicer:

a) učila za tehnični pouk,
b) učila za računalništvo,
c) učila za gospodinjstvo,
d) učila za likovni pouk,
e) učila za biologijo, kemijo, fiziko,
f) učila za matematiko,
g) učila za zemljepis, zgodovino,
h) avdiovizuelna sredstva.
3. Razpisna dokumentacija: popis učil

lahko dobijo ponudniki vsak delovnik od
8. do 14. ure v tajništvu župana občine.
Kontaktna oseba za podrobnejše informa-
cije je Janja Brumen, vsak dan od 7. do 8.
ure.

4. Orientacijska vrednost učil je
8,000.000 SIT.

5. Predvideni rok dobave in montaže je
60 dni od podpisa pogodbe.

6. Ponudnik mora upoštevati, da naroč-
nik ne nudi avansa.

7. Ponudba mora vsebovati:
a) firmo oziroma ime ponudnika,
b) dokazilo o registraciji,
c) ponudbeno ceno na originalnih popi-

sih del naročnika,
d) izjavo o zagotavljanju fiksnosti cene

do izdobave; kjer je potrebna montaža, pa
do vključno montaže učil,

e) garancijske roke in seznam servisov,
f) reference,
g) slikovna dokumentacija učil (prospek-

ti, katalogi),
h) navedbo pooblaščene osebe.
8. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– kvaliteta učil,
– cena v SIT brez prometnega davka,
– način in rok plačila,
– garancijski roki in možnost servisira-

nja.
Naročnik si pridržuje pravico sklenitve

pogodbe po posameznih sklopih, kolikor bo-
do občutne razlike v ponujenih cenah.

Kolikor ponudbe po posameznih sklopih
ne bodo popolne, jih bo naročnik izločil iz
nadaljnjega postopka.

9. Rok za oddajo je 14 dni po objavi v
Uradnem listu RS.

10. Način ponudbe
Ponudniki lahko posredujejo ponudbo tu-

di delno, vendar tako da bo ponudba po
posameznih sklopih, navedenih v 2. točki
popisa, popolna.

11. Kompletna ponudba mora biti ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba za učila OŠ
Negova”.

12. Javno odpiranje ponudb bo 20. 2.
1996 ob 11. uri v sejni sobi občinske up-
rave.

13. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Gornja Radgona

Št. 412 Ob-223

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za nara-
voslovje in tehnologijo, Oddelek za kemijo
in kemijsko tehnologijo, Ljubljana, Aškerče-
va 5, objavlja na podlagi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izvedbo ožičenja ter vzpostavitev

računalniškega omrežja na Aškerčevi 5,
Ljubljana

1. Predmet razpisa je:
a) ožičenje prostorov Oddelka za kemijo

in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva 5 in Taj-
ništva oddelka v prizidku, Ljubljana (sku-
paj blizu 200 priključkov v 7 etažah),

b) najnujnejša komunikacijska program-
ska oprema,

c) pregled in zagotovitev primernosti ob-
stoječe električne inštalacije za napajanje ra-
čunalnikov, ki bodo priključeni v omrežje.

2. Razpisno dokumentacijo (porazdelitev
in lokacija priključkov po posameznih so-
bah) ter dodatne informacije lahko zaintere-
sirani dobijo na Oddelku za kemijo in ke-
mijsko tehnologijo, Aškerčeva 5, tel.
1760-575 ali 1760-590, R. Susič. (e-mail:
robert-susic @ uni-lj.si).

3. Okvirna cena celotne ponudbe naj bi
bila 7,000.000 SIT.

4. Predvideni dobavni rok je 30 dni po
sklenitvi pogodbe.

5. Ponudbe morajo vsebovati v skladu z
12. členom uvodoma navedene odredbe:

– ime ponudnika,
– sklep sodišča o registraciji,
– vzorec pogodbe,
– reference,
– ponudbeni načrt,
– plačilne pogoje,
– datum veljavnosti ponudbe,
– garancijski rok in servisiranje,
– odzivni čas pri servisiranju,
– druge ugodnosti ponudnika.
6. Ponudbe pošljite v zaprti ovojnici z

napisom “Ne odpiraj – javni razpis za raču-
nalniško omrežje” na naslov Oddelek za ke-
mijo in kemijsko tehnologijo, Ljubljana, Aš-
kerčeva 5, najkasneje do 1. marca 1996.

7. Odpiranje ponudb bo v torek, 12. mar-
ca 1996 ob 13. uri na FNT, Oddelku za
kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva
5, Ljubljana.

8. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prišli na odpiranje ponudb, se bodo izkazali
s pooblastilom za zastopanje.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– ugodni plačilni pogoji,
– celovitost ponudbe,
– druge posebne ugodnosti, ki jih daje

ponudnik.
10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v

roku 7 dni po odpiranju ponudb.
Oddelek za kemijo

in kemijsko tehnologijo
Fakulteta za naravoslovje

in tehnologijo
Univerza v Ljubljani
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Št. 2-296/96 Ob-236

Republika Slovenija, Slovenski železniš-
ki projekt, Svetovalne storitve

vabilo k prijavi na razpis
za izdelavo študije o reorganizaciji

vzdrževanja vlečnih in vlečenih vozil
Ta razpis sledi splošni objavi tega pro-

jekta v glasilu Procurement Opportunities
št. 14, v maju 1993.

Slovenske železnice, d.d., so od Evrop-
ske banke za obnovo in razvoj dobile poso-
jilo za financiranje Slovenskega železniške-
ga projekta.

Slovenske železnice nameravajo za izde-
lavo študije o reorganizaciji vzdrževanja
vlečnih in vlečenih vozil angažirati svetoval-
ce. Del sredstev za financiranje izdelave štu-
dije je zagotovljen iz sredstev tehnične po-
moči v okviru posojila. Vabilu se lahko od-
zovejo usposobljene svetovalne firme iz ka-
terekoli države. Izbor bo opravljen na osnovi
ožjega spiska usposobljenih svetovalcev.

Cilj študije je izdelati določene predloge
in začrtati postopke in metode za izboljša-
nje izkoriščenosti in razpoložljivosti vleč-
nih in vlečenih vozil Slovenskih železnic in
zmanjšati stroške vzdrževanja teh vozil in
določiti posebne kratko-, srednje- in dolgo-
ročne ukrepe za uresničitev teh smotrov in
ciljev. Izbrana svetovalna firma bo sodelo-
vala tudi pri realizaciji tega predloga na
kasnejši stopnji.

Pričakuje se, da se bo delo na tej nalogi
začelo junija 1996 in bo trajalo okrog osem
mesecev.

Svetovalna firma bi morala dati na razpo-
lago vsaj naslednje osebje (približno 19 člo-
vek-mesecev), ki bi bilo dodeljeno za sode-
lovanje s slovenskim železniškim osebjem:

– železniški strokovnjak za organizacijo
delavnic in depojev za vzdrževanje vlečnih
vozil;

– železniški strokovnjak za organizacijo
delavnic in depojev za vzdrževanje vleče-
nih vozil;

– strokovnjak za razvrščanje vlečnih in
vlečenih vozil;

– strokovnjak za promet;
– specialist za skladiščenje in nabavo;
– specialist za vzdrževalne dejavnosti;
– finančni analitik.
Zainteresirane firme s tem vabimo, da se

odzovejo vabilu. Usposobljene firme, ki se
bodo uvrstile v ožji izbor, bodo uradno povab-
ljene, da predložijo predloge v zvezi s tem
vabilom. Za namen odločanja o sposobnosti
in izkušenosti svetovalnih firm, ki se bodo
želele uvrstiti v ožji izbor, morajo podatki, ki
jih bodo predložile, zajemati naslednje:

– profil, organiziranost in kadrovsko za-
sedbo podjetja;

– podrobnosti v zvezi z izkušnjami ali
podobnimi nalogami, ki jih je firma opravi-
la v zadnjih petih letih, vključno z navedbo
krajev, kjer so bile te storitve izvršene;

– življenjepise osebja, ki bi bilo na raz-
polago za dodeljeno nalogo.

Tri izvode zgoraj navedenih podatkov v
angleškem jeziku je treba predložiti na spo-
daj navedenem naslovu, in sicer v ovojni-
cah z označbo: “Prijava na razpis za izdela-
vo študije o reorganizaciji vzdrževanja vleč-
nih in vlečenih vozil” najkasneje do 23. fe-
bruarja 1996.

Podrobnejše informacije lahko dobite
pri: Slovenske železnice, d.d., Služba za vle-
ko in vozna sredstva, Boštjan Miklavčič
ali Vojko Kraševec, Kolodvorska 11, Ljub-
ljana, Republika Slovenija, tel.
++386-61-1313144, int. 2110/4583, fax.
++386-61-1334184.

Republic of Slovenia, Slovenia Railway
project Consultancy Services

Invitation for expressions of Interest for
study on traction and Rolling Stock

Maintenance restructuring
This invitation follows the General Pro-

curement Notice for this project which was
published in Procurement Opportunities,
No. 14 of May 1993.

Slovenske železnice, d.d. (Slovenian
Railways) has received a loan from the Eu-
ropean Bank for Reconstruction and Deve-
lopment towards the cost of the Slovenia
Railway Project.

Slovenske železnice, d.d., intends enga-
ging consultants to assist in a study on trac-
tion and rolling stock maintenance restruc-
turing which is to be funded from part of the
proceeds  of the loan under Tehnical Assi-
stance and experienced counsulting firms
from any country are eligible for shortli-
sting and selection.

The objective of the study is to provide
definite proposals and outline the steps and
methods to improve feasibility and availabi-
lity of the traction assets and rolling stock of
Slovenian Railways, and to reduce the cost
of maintenance of these assets, defining spe-
cific short, medium and long term measures
in order to achieve these objectives and go-
las. It is endeavoured that selected consul-
ting firm will also participate in implementa-
tion of the proposal at a later stage.

The assignment is expected to start in
June 1996 and last about eight months.

The consulting firm should provide at
least the following staff (approximately 19
person months) to be attached to Slovenian
Railway’s staff:

– Railway organization expert for trac-
tion workshops and depots;

– Railway organization expert for rol-
ling stock workshops and depots;

– Expert for traction and rolling stock
dispatching;

– Expert for operation;
– Specialist for storage and procurement;
– Specialist for maintenance activities;
– Financial analyst.
Interested firms are hereby invited to

submit expressions of interest. A short list
of qualified firms will be formally invited
to submit proposals following this invita-
tion. In order to determine the capability
and experience of consulting firms seeking
to be shortlisted, the information submitted
shall include the following:

– company profile, organisation and staf-
fing;

– details of experience or similar assign-
ments undertaken in the previous five years,
including their locations;

– CV’s of staff who could be available
to work on the assignment.

Three copies of the above information in
English should be submitted to the adress

below in an envelope marked Expression of
Interest for Restructuring Study of Traction
and Rolling Stock Maintenance, for deli-
very not later than 23 February 1996.

Further information may be obtained
from: Slovenske železnice, d.d., Služba za
vleko in vozna sredstva, Boštjan Miklavčič
or Vojko Kraševec, Kolodvorska 11, Ljub-
ljana, Republic of Slovenia, Tel: ++ 386 61
1313144 Ext 2110/4583, Fax: ++ 386 61
1334184.

Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana

Št. 351-02/96-05 Ob-191

Občina Tržič, Trg svobode 18, na podla-
gi določil odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za oddajo del: izgradnja tržiške

obvoznice - II. etapa
Dokumentacija razpisanih del bo na raz-

polago v prostorih Občine Tržič, Trg svo-
bode 18., Tržič, v pisarni Urada za prostor
in okolje pri Jani Grohar od 5. 2. do 7. 2.
1996, od 8. do 13. ure.

Pri dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti potrdilo o plačilu pris-
tojbine v višini 89.000 SIT na žiro račun št.
51520-630-50134 Občine Tržič, z namenom
nakazila: “Pristojbina za razpis: Oddaja del
za izgradnjo tržiške obvoznice – II. etapa”.

Pregled projektne dokumentacije in stro-
kovno tolmačenje bo 12. 2. 1996 od 8. do
16. ure.

Orientacijska vrednost del znaša
68,000.000 SIT.

Ponudbo za javni razpis predložite do
26. 2. 1996 do 10. ure na Občino Tržič, v
pisarno Urada za prostor in okolje, Trg svo-
bode 18, Tržič.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena : “Ne odpiraj! - Ponudba za izgradnjo
tržiške obvoznice - II. etapa ”.

Odpiranje ponudb bo isti dan (26. 2.
1996) ob 11. uri v pisarni Urada za prostor
in okolje na Občini Tržič, Trg svobode 18.

Ponudniki bodo obveščeni o izdu razpi-
sa najkasneje v 20 dneh po odpiranju po-
nudb.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so:

– strokovna usposobljenost (reference),
– rok izvedbe,
– cena.

Občina Tržič

Sklici skupščin

Ob-209

Na podlagi določil statuta delniške druž-
be sklicujem

1. skupščino
delniške družbe Manufaktura

ki bo v torek dne 27. 2. 1995, ob 13. uri v
prostorih Manufakture, Slovenska 28/I,
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Ljubljana in predlagam naslednji dnevni
red:

1. Začetek skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Izvolitev predsednika skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupšči-

ne se izvoli Borut Skočir.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina imenuje nas-

lednje člane nadzornega sveta:
1. Stane Juvan,
2. Štefan Gomboc,
3. Ludvik Zrim.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje

EOS-Revizija.
5. Delitev dobička za leto 1993 in 1994.
Predlog sklepa: dobiček za leto 1993 in

1994 se ne razporedi.
6. Določitev sejnine članom nadzornega

sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sve-

ta pripada za udeležbo na posamezni seji
sejnina v višini 30.000 SIT in stroški prevo-
za.

Če na skupščini ne bo dosežena sklepč-
nost, bo ponovno zasedanje skupščine (dru-
gi sklic) dne 5. 3. 1995 ob 13. uri.

Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo za 5. točko je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe.

Delničarji lahko svoje nasprotne predlo-
ge pošljejo pisno, priporočeno po pošti, ali
prinesejo osebno v tajništvo podjetja, naj-
kasneje v sedmih dneh od objave sklica
skupščine.

Manufaktura, d.d., Ljubljana

Ob-210

Na podlagi 39. člena statuta delniške
družbe Bala Ljubljana, Slovenska 27, zača-
sna uprava sklicuje

2. skupščino delniške družbe

dne 2. 3. 1996 ob 14. uri v sejni sobi
poslovne hiše, Ljubljana, Slovenska 27 z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
dnevnega reda.

Predlog sklepa začasne uprave: ugotovi
se dnevni red v objavljenem besedilu.

2. Izvolitev delovnih teles skupščin.
Predlog začasne uprave: izvoli se pred-

sednik skupščine, preštevalec glasov, ime-
nuje se zapisnikar.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
3. Sprejem letnega poročila za leto 1995.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta delniške družbe začasna uprava predlaga
sklep: sprejme se letno poročilo za leto
1995.

Letno poročilo je na vpogled v tajništvu
uprave delniške družbe v Ljubljani, Sloven-
ska 27.

4. Sprejem sklepa o delitvi nerazporeje-
nega dobička za leti 1993 in 1994.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta delniške družbe začasna uprava predlaga
sklep: potrdi se delitev nerazporejenega do-
bička za leti 1993 in 1994.

Predlog o delitvi nerazporejenega dobič-
ka je na vpogled v tajništvu uprave delniške
družbe v Ljubljani, Slovenska 27.

5. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta delniške družbe.

Predlog sklepa začasne uprave: sprejme
se predlagane spremembe in dopolnitve sta-
tuta delniške družbe Bala, d.d., Ljubljana.

Besedilo predlaganih sprememb in do-
polnitev je na vpogled v tajništvu uprave,
Slovenska 27.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na voljo v tajništvu uprave delniške družbe
Bala Trgovsko podjetje, d.d., Ljubljana, Slo-
venska 27, vsak delovnik od 9. do 12. ure v
času od dneva objave dnevnega reda do
vključno na dan zasedanja skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi v roku 7 dni po
objavi tega sklica v tajništvu uprave delniš-
ke družbe Bala Trgovsko podjetje Ljublja-
na, Slovenska 27.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic oznake A, B, D, njihovi
pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mo-
ra biti pisno.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave delniške družbe v Ljubljani, Sloven-
ska 27, pisno prijavijo svojo udeležbo.

Sejna soba bo odprta 45 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje iste-
ga dne ob 15. uri v istih prostorih. Skupšči-
na bo takrat ponovno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Bala, d.d., Ljubljana
Začasna uprava

Ob-211

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in točko 13.3. statuta druž-
be Delo časopisno in založniško podjetje,
d.d., Ljubljana, Dunajska 5 sklicuje

skupščino družbe
Delo, d.d.

ki bo v torek 12. 3. 1996 ob 14. uri v
veliki dvorani v pritličju stavbe Dunajska 5,
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se Majda Vuke-

lič za predsednico skupščine ter Nives Roš
in Suzana Sever za preštevalki glasov.

2. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega sve-

ta se izvolijo:
  1. Lučka Magister-Fabjan,
  2. Metka Jesenšek,
  3. Gregor Pucelj,
  4. Aleksander Bratina.
3. Uporaba in razdelitev nerazporejene-

ga dobička iz let 1993 in 1994.
Predlog sklepa: nerazporejeni dobiček iz

let 1993 in 1994, ki znaša v revalorizirani
vrednosti na dan 31. 12. 1995,
69,299.073,17 SIT, se uporabi:

– za rezerve 14,567.025,17 SIT,
– za razdelitev med delničarje (dividen-

de) 54,732.048 SIT (to predstavlja 82 SIT
bruto dividende na delnico).

4. Imenovanje revizorja družbe za leto
1995.

Predlog sklepa: za revizorja družbe, ki
bo revidiral letne računovodske izkaze druž-
be Delo, d.d., Ljubljana, za leto 1995, se
imenuje revizorska hiša Coopers & Lybrand
iz Ljubljane.

Gradivo za sejo je na vpogled v prosto-
rih družbe.

Delo, d.d., Ljubljana
direktor

Št. 6/6 Ob-227

Na podlagi 7. člena statuta delniške druž-
be Metalka zastopstva Holding, d.d., Ljub-
ljana, Dalmatinova 2, sklicuje začasna upra-
va družbe

1. sejo skupščine družbe
Metalka Zastopstva Holding, d.d.

ki bo dne 7. 3. 1996 ob 12. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Dalmatinova 2/III.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, nje-

govega namestnika in dveh preštevalcev
glasov.

Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine, njegov namestnik in dva prešte-
valca glasov po predlogu začasne uprave
družbe.

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
4. Obravnava in sprejem poslovnika

skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik

skupščine v predloženem besedilu.
5. Obravnava in sprejem poročila začas-

ne uprave o poteku in zaključku lastninske-
ga preoblikovanja podjetja z ugotovitvami
o vpisu in vplačilu delnic ter stroških po-
stopka.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo za-
časne uprave.

6. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: imenuje se revizor po
predlogu začasne uprave.

7. Odločanje o delitvi dobička.
Predlog sklepa: na predlog začasne upra-

ve in na podlagi mnenja začasnega nadzor-
nega sveta se sprejme delitev dobička za
poslovni leti 1993 in 1994 v predloženem
besedilu.

8. Zmanjšanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o

zmanjšanju osnovnega kapitala družbe z
umikom delnic, ki jih družba pridobi v ta
namen, v skladu s predlogom uprave.

9. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvoli se član nadzorne-

ga sveta – predstavnike delničarjev po pred-
logu začasnega nadzornega sveta.

10. Določitev nagrad za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se določijo nagrade skladno s predlogom.

11. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe ter potrditev čistopisa spreme-
njenega statuta.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta družbe v predloženem
besedilu ter potrdi čistopis statuta z vklju-
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čenimi sprejetimi spremembami in sklepi,
ki jih je sprejela skupščina.

12. Informacije delničarjem.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno ter ostane družbi.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki se na skupščini izkažejo z delnicami ozi-
roma potrdili o vpisu in vplačilu delnic ozi-
roma njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
predložijo pismena pooblastila.

Delničarje delnic z oznako B in C lahko
skladno s pravili notranjega odkupa in spo-
razumom delničarjev zastopa vodja notra-
njega odkupa, ki svoja pooblastila na prvi
seji izkaže z zapisnikom sestanka udeležen-
cev notranjega odkupa in sporazuma delni-
čarjev.

Poziva se udeležence skupščine, da se
ob prihodu na skupščino prijavijo pri Turšič
Majdi v tajništvu najmanj 60 minut pred
objavljenim pričetkom seje skupščine, da
podpišejo listo prisotnih ter prevzamejo gla-
sovalni listek.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe pri Tur-
šič Majdi vsak dan od 8. do 12. ure.

Delničarji lahko svoje protipredloge, ki
morajo biti pismeni in obrazloženi vložijo v
roku znotraj 7 dni od objave sklica skupšči-
ne, priporočeno po pošti ali neposredno v
tajništvu družbe na njenem sedežu.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne ob
13. uri v istih prostorih. Na ponovnem skli-
cu bo skupščina sklepala ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Metalka zastopstva Holding, d.d.
Začasna uprava

Ob-228

Na podlagi zakona o gospodarskih druž-
bah in statuta družbe sklicuje začasna uprava

2. sejo skupščine
delniške družbe Alpina, d.d., Žiri

ki bo v četrtek, 7. marca 1996 ob 13. uri
v Sindikalni dvorani Alpine, Strojarska ul.
2, Žiri.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev predsednika skupš-
čine, dveh 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. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta družbe.

3. Obravnava rezultatov poslovanja –
razporeditev dobička za leto 1993 in 1994.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razporeditev dobička za leto 1993 in 1994.

Gradivo za dnevni red s predlogi skle-
pov je na vpogled vsem delničarjem na se-
dežu družbe Strojarska ul. 2, Žiri, v tajniš-
tvu predsednika začasne uprave in pravni
službi, do 6. marca 1996 vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
imetniki navadnih delnic z oznako A, B in

D sami ali po svojih pooblaščencih oziroma
zakonitih zastopnikih. Vsak delničar ali nje-
gov pooblaščenec mora svojo udeležbo na
skupščini pisno najaviti upravi družbe naj-
pozneje 3 dni pred skupščino. Pooblaščenci
morajo hkrati z najavo poslati tudi pisna
pooblastila.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno istega dne, to je 7.
marca ob 14. uri v istem prostoru. Na po-
novnem zasedanju se veljavno odloča ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Alpina, d.d., Žiri
Predsednik začasne uprave

Ob-235

Uprava družbe BPD Eastbrokers, d.d.,
na podlagi zahteve delničarjev skladno s
13. členom statuta družbe sklicuje

skupščino družbe
BPD Eastbrokers d.d.

ki bo dne 4. 3. 1996 ob 9. uri na sedežu
družbe na Dunajski 22, Ljubljana z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje or-
ganov skupščine.

Predlog sklepa:
Za predsedujočega se imenuje Igor Lah.
Za verifikacijsko komisijo se imenujejo:

Simona Lebar in Tea Švigelj.
Ugotovi se prisotnost notarja, ki se ime-

nuje za zapisnikarja.
2. Razrešitev nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: razreši se dosedanji nad-

zorni svet družbe.
3. Imenovanje novega nadzornega sveta

družbe.
Predlog sklepa: imenuje se nov nadzorni

svet v sestavi: Mojca Lah, Wolfgang Koes-
sner in Anton Sgaga.

4. Spremembe in dopolnitve statuta druž-
be.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta družbe, kot so predla-
gane v prečiščenem besedilu statuta.

V skladu z ZGD je skupščina sklepčna,
če je prisotnih več kot 15% vseh glasov
delničarjev. Če ob napovedanem času prve-
ga sklica skupščina ni sklepčna, bo ponov-
no zasedanje skupščine istega dne ob 10. uri
v istih prostorih. V tem primeru skupščina
odloča o vseh vprašanjih ne glede na število
prisotnih glasov.

Gradivo za sejo skupščine (spremembe
statuta) je na vpogled na sedežu družbe od
3. 2. 1996 dalje vsak delovnik od 15. do 16.
ure v prostorih družbe.

BPD Eastbrokers, d.d., Ljubljana
Uprava družbe

Razne objave

Št. 135/3 Ob-138

Rudnik živega srebra Idrija, v zapiranju,
d.o.o., na podlagi sklepa nadzornega sveta
družbe št. 123/13-95 z dne 22. 12. 1995 in
sklepa Vlade Republike Slovenije z dne
18. 1. 1996 razpisuje

javno dražbo
za prodajo dela svojih nepremičnin
Pogoji dražbe in prodaje so:
I. Predmet prodaje:
1. parcela št. 488/1, stavba v izmeri

522 m2 in dvorišče v izmeri 8989 m2,
2. parcela št. 490, stavba kemičnega la-

boratorija, kopalnic ter skladišča v izmeri
976 m2,

3. parcela št. 491, stavba skladišča Hg in
avtodelavnice, v izmeri 1320 m2,

4. parcela št. 495, stavba (porušena), v
izmeri 312 m2 in dvorišče v izmeri 218 m2

vse vpisano v vložku št. 594, k. o. mesto
Idrija.

Skupna površina znaša 13477 m2. Ne-
premičnine pa se prodajo le kot celota (na
prodajanih nepremičninah ima Kolektor
d.o.o. Idrija predkupno pravico).

II. Izklicna cena znaša 15,229.662 SIT.
Izklicna cena je določena ob upošteva-

nju obveznosti, ki jih bo kupec ob nakupu v
zvezi s prodanimi nepremičninami moral
sprejeti s prodajno pogodbo.

III. Kupec poleg na dražbi dosežene ce-
ne plača prometni davek, stroške prodaje in
stroške vknjižbe v zemljiško knjigo.

IV. Kupec bo s prodajno pogodbo moral
sprejeti kot bistveno sestavino pogodbe, za-
vezo, da bo do 31. 12. 1996 izvedel sanacij-
ska dela na prodanih nepremičninah v skla-
du s sanacijskim programom, izdelanim na
podlagi “Zasnov sanacijskega programa za
zemljišče RŽS Idrija”, ki ga je izdelala druž-
ba OIKOS, d.o.o., Domžale, porušil objek-
te, ki stojijo na opisanem zemljišču in mate-
rial odstranil na deponijo, ki jo bo določil
prodajalec ter ekološke meritve in monito-
ring naročal pri Ekološkem laboratoriju RŽS
Idrija, v zapiranju, d.o.o.

V. Uspeli dražitelj bo dolžan prodajno
pogodbo skleniti v roku 8 dni po opravljeni
javni dražbi in kupnino plačati v roku 15
dni po sklenitvi pogodbe.

VI. Na javni dražbi lahko sodelujejo
pravne in fizične osebe. Pravne osebe mora-
jo prodajalcu predložiti izpisek iz sodnega
registra, fizične pa potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije. Pooblaščenci dražite-
ljev morajo pred pričetkom dražbe predlo-
žiti pisno pooblastilo.

Varščina se všteje v kupnino, neuspelim
dražiteljem pa vrne v roku treh dni po dražbi.

Če uspeli dražitelj ne bo sklenil prodaj-
ne pogodbe v določenem roku ali ne bo
pravočasno plačal kupnine se šteje, da je od
nakupa odstopil oziroma se pogodba šteje
za razdrto. Varščina v tem primeru ostane
prodajalcu.

VII. Vsak dražitelj mora pred pričetkom
dražbe vplačati varščino v višini 10% od
izklicne cene na žiro račun prodajalca št.
52020-601-13705 ter o vplačilu predložiti
potrdilo pred pričetkom dražbe.

VIII. Vsa dodatna pojasnila dobijo inte-
resenti na sedežu prodajalca pri direktorju
mag. Marku Cigaletu osebno ali po tel.
065/73-811. Ogled je mogoč vsak delovni
dan po predhodnem dogovoru.

Javna dražba bo 12. 2. 1996, ob 13. uri,
na sedežu prodajalca v Idriji, Arkova 43,
soba št. 8.

Rudnik živega srebra Idrija,
v zapiranju, d.o.o.
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Ob-196

Na osnovi sklepa Upravnega odbora
RŽV objavlja Rudnik Žirovski vrh, p.o., To-
draž 1, Gorenja vas

javno dražbo
za prodajo opreme

1. Drobilna postaja s kapaciteto ca.
15 t/h, ki jo sestavljajo: konstrukcija, lijaki,
presipi, podesti, električna razdelilna oma-
ra, transportni trak (l = 18 m), magnetni
dozator, čeljustni drobilnik DEN-1 FA-
GRAM, po izklicni ceni 1,354.000 SIT.

2. Skladišče za apno ali drugi sipki ma-
terial, ki ga je sestavljata dva silosa SCT
100 nizke konstrukcije s pripadajočo opre-
mo, po izklicni ceni 1,210.000 SIT.

3. Jamski kamion VOLVO BM 861 z re-
zervnimi deli, po izklicni ceni 6,571.000
SIT.

4. Elektromotorji:
– Sever 1 KZ 160 MK2 B3 11 kW, 2900

l/min – 3 kom ŕ 38.200 SIT,
– elektromotors 1D 160 MK2 B3 11 kW,

2900 l/min – 1 kom ŕ 38.200 SIT,
– Rade Končar 4AZ 160 MB2 B3 15

kW, 2925 l/min – 1 kom ŕ 19.370 SIT,
– Sever ZK 160 M2 B3 15 kW, 2900

l/min – 1 kom ŕ 19.370 SIT,
– Sever 1 ZK 160 M2 B5 15 kW, 2900

l/min – 1 kom ŕ 48.470 SIT,
– Sever ZK 180 M1 B3 18,5 kW, 1460

l/min – 1 kom ŕ 62.060 SIT,
– Sever ZK 160 L2 B3 18,5 kW, 2900

l/min – 2 kom ŕ 25.145 SIT,
– Sever 1 ZK 160 L2 B5 18,5 kW, 2900

l/min – 1 kom ŕ 55.320 SIT,
– Sever ZK 200 L4 B3 27 kW, 1400

l/min – 1 kom ŕ 19.260 SIT,
– Sever 1 ZK 200 LK2 B3 30 kW, 2940

l/min – 4 kom ŕ 75.300 SIT,
– Sever ZK 315 MD6 B3 110 kW, 988

l/min – 1 kom ŕ 653.660 SIT,
– TIBA VBR 9 1800N 0,75 kW, 1500

l/min – 3 kom ŕ 43.870 SIT.
Ogled opreme pod št. 1, 2 in 3 je vsak

dan od 10. do 14. ure, pod št. 4 pa dve uri
pred licitacijo.

Informacije dajeta Janez Oblak in Ber-
nard Bradeško.

Na dražbi lahko sodelujejo domače
pravne in fizične osebe, ki plačajo varšči-
no v višini 10% izklicne cene na žiro račun
prodajalca št. 51510-601-12713 (velja za
zap. št. 1–3). Za zap. št. 4 je možno plačati
varščino na blagajni RŽV dve uri pred lici-
tacijo.

Pooblaščenci morajo predložiti poobla-
stilo.

Varščina bo kupcu vračunana v kupni-
no, neuspelemu ponudniku pa bo varščina
vrnjena v roku 5 dni po opravljeni dražbi.

Vsa navedena oprema se prodaja po si-
stemu videno-kupljeno. Poznejših reklama-
cij ne upoštevamo.

Cene ne vključujejo prometnega davka.
a) Oprema pod zap. št. 1 in 2 se prodaja

pod naslednjimi dodatnimi pogoji:
– kupec sam na svoje stroške opravi de-

montažo opreme in izvrši transport. Demon-
tažo opravi na lastno odgovornost;

– kupec mora skleniti pogodbo v 8 dneh
od dneva dražbe.

Oprema mora biti demontirana v 60 dneh
po podpisu pogodbe.

Plačilo: 30% pred pričetkom demontaže,
70% pred transportom.

b) Oprema pod št. 3 se prodaja pod na-
slednjimi dodatnimi pogoji: kupec mora
skleniti pogodbo v 8 dneh po licitaciji.

Plačilo pred prevzemom opreme.
c) Oprema pod št. 4 se prodaja pod na-

slednjimi dodatni pogoji:
– prevzem in plačilo opreme takoj (isti

dan) po zaključeni licitaciji.
Javna dražba bo 14. 2. 1996 ob 10. uri v

Rudniku Žirovski vrh.
Rudnik Žirovski vrh, p.o.

Gorenja vas

Št. 363-51/95 Ob-233

Na podlagi posebnega načrta prodaje in
zamenjave državnega premoženja razpisuje
Servis skupnih služb Vlade Republike Slo-
venije

javno dražbo
za prodajo poslovnih prostorov s

pripadajočimi skupnimi prostori v
površini 262,46 m2, ležečih v 6.

nadstropju stavbe na Kopitarjevi 2 v
Ljubljani

Javna dražba bo v torek, 20. 2. 1996 ob
9. uri, v sejni sobi Servisa skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva
27a, Ljubljana.

Izklicna cena za navedeno nepremičnino
je 51,573.574 SIT, kar znese po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan 30. 1. 1996
577.412 DEM in je plačljivo po srednjem
tečaju Banke Slovenije v tolarski protivred-
nosti na dan plačila.

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju Republi-
ke Slovenije in fizične osebe, ki so držav-
ljani Republike Slovenije.

Za pristop k dražbi morajo ponudniki
predložiti potrdilo o plačilu varščine v viši-
ni 10% izklicne cene, potrdilo o registraciji
(pravne osebe) oziroma potrdilo o držav-
ljanstvu (fizične osebe).

Varščino nakažejo ponudniki na ŽR Ser-
visa skupnih služb Vlade, št.
50100-637-56346.

Uspelemu ponudniku bo varščina všteta
v kupnino, neuspelemu ponudniku pa bo
brezobrestno vrnjena v 5 dneh po opravljeni
dražbi.

Kupec je dolžan skleniti s prodajalcem ku-
poprodajno pogodbo za prostore, ki so pred-
met te dražbe, v 8 dneh po končani dražbi.
Kupnino je kupec dolžan plačati v roku 8 dni
od podpisa pogodbe. Če kupec v danem roku
ne bo sklenil pogodbe oziroma ne bo plačal
kupnine, se šteje, da odstopa od nakupa, pla-
čana varščina pa mu zapade kot skesnina.

Vse informacije o nepremičnini so na
voljo po tel. 17-85-564. Ogled nepremični-
ne je možen po predhodnem dogovoru.

Republika Slovenija
Servis skupnih služb

Št. 38 Ob-212

V skladu z zakonom o gospodarskih
družbah objavlja SKB banka, d.d.

prvo opozorilo
imetnikom prednostnih delnic

SKB banke, d.d.
ki teh še niso zamenjali v navadne delnice.

Vse delničarje SKB banke, d.d., ponov-
no obveščamo, da je skupščina imetnikov
prednostnih delnic in 1. skupščina delničar-
jev SKB banke, d.d., dne 30. 11. 1994 skle-
nila, da se zamenjajo vse prednostne delni-
ce SKB banke, d.d., v navadne delnice z
nominalno vrednostjo 20.000 SIT, in sicer v
razmerju 1:1.

Zamenjava prednostnih delnic SKB ban-
ke, d.d., v redne poteka (v skladu s pozivom
banke, ki ga je ta dne 2. 12. 1994 objavila v
sredstvih javnega obveščanja) od 5. 12. 1994
dalje v depotni hiši SKB Aurum, d.o.o., Slo-
venska cesta 58, Ljubljana. Imetniki pred-
nostnih delnic zamenjajo prednostno delni-
co s predložitvijo delniške listine, ki vsebu-
je poleg plašča tudi vse nezapadle kupone
za izplačilo dividende. Depotna hiša delni-
čarjem ob zamenjavi prednostnih delnic iz-
da potrdilo o imetništvu navadnih delnic
SKB banke, d.d., ki nadomesti delniško li-
stino za prednostno delnico.

V skladu z zakonom o gospodarskih
družbah bo banka navadne delnice, ki jih
delničarji ne bodo prevzeli v roku enega
leta po trikratni objavi opozorila, prodala za
račun delničarja.

SKB banka, d.d., Ljubljana

Ob-213

Na podlagi sklepa družbe z dne 1. 12.
1995 o prenehanju družbe in začetku likvi-
dacije ter vpisa začetka likvidacije v sodni
register z dne 7. 12. 1995 Srg 95/00965 se
je s 1. 12. 1995 pričel postopek likvidacije
družbe “Limpex”, d.o.o., trgovsko in stori-
tveno podjetje, Slovenske Konjice, Mestni
trg 18. Za likvidacijskega upravitelja je ime-
novan Zidar Dušan, Mestni trg 12.

Upnike pozivamo, da prijavijo svoje ter-
jatve likvidacijskemu upravitelju v roku 30
dni po objavi začetka likvidacijskega po-
stopka v Uradnem listu RS.

Likvidacijski upravitelj

Ob-214

ATM elektronik, d.o.o., ima za pretežno
dejavnost lokalno televizijsko postajo z ime-
nom ATM TV. Financira se izključno iz
EPP programa in sponzorstva. Namen ATM
TV je predvsem obveščanje in informiranje
občanov ter turistov v zgornjesavski dolini.

Sedež podjetja je na naslovu Kranjska
Gora, Savsko naselje 33.

100% lastnik je ATM elektronik, d.o.o.
(manj kot 20 zaposlenih).

Direktor podjetja ATM elektronik je To-
maž Arih.

ATM elektronik,
inženiring in trgovina, d.o.o.

Ob-225

Umetni kamen–Kamin, Ljubljana, Te-
sovnikova 88a, preklicuje certifikat za zdru-
žena sredstva ser. št. 501020020374/0, z
glavnico 17.921,70, ter prilogo 12 kuponov
št. od 1–12 na znesek 2.630,20, izdajatelj;
Ljubljanska banka za medrepubliško sode-
lovanje in razvoj, d.d., Ljubljana, datum iz-
daje: 15. 1. 1990.

Ob-230

Adria, turistično podjetje, d.o.o., Anka-
ran, na podlagi revizijskega zapisnika z dne



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 298 Št. 5-6 – 2. II. 1996

19. 9. 1994, preklicuje 59 obveznic, izdanih
dne 11. 9. 1992, s kasnejšo revalorizacijo,
izdanih dne 28. 8. 1993, serije A, v skupni
višini 6,639.671,50 SIT.

Št. 13/96 Ob-231

Osnovna šola Blaža Kocena Ponikva,
Ponikva 29/a, Ponikva, preklicuje dve okro-
gli štampiljki z vsebino: REPUBLIKA
SLOVENIJA, OBČINA ŠENTJUR PRI
CELJU, OŠ “Blaža Kocena” Ponikva, p.o.,
ena s premerom 3,5, druga pa 2 cm. V sredi-
ni štampiljk je slovenski grb, pod njim pa
številka 1.

Št. 19/96 Ob-215

RAŠICA Tovarna pletenin Ljubljana,
d.d., Zgornje Gameljne 20, preklicuje obra-
čunske čeke z naslednjimi številkami: A
0296060, A 0491028, A 0491034 ter D
5240015.

Rašica, Tovarna pletenin
Ljubljana, d.d.

Potne listine

Abdić Hazim, Zelena pot 11, Ljubljana,
potni list št. AA 717596. s-5202

Babovič Mirko, Okrogarjeva 7, Celje,
potni list št. BA 505934. g-5103

Bašić Denis, Sirči 2, Slovensko Gračiš-
če, potni list št. BA 336835. g-5272

Adriatic Zara d. o. o., Kotnikova 5, Ljub-
ljana, preklicuje zavarovalni polici, št.
1-MOT, št. 25115 Milovan Prostarn Belo-
kranjska 10 Ljubljana in ZK št. 206794 Ta-
nja Buconjič Metoda Mikuža 4 Ljubljana.
s-5152

Annabella d. o. o., Spodnje Gameljne 10
A, Šmartno, preklicuje potrdilo o homolo-
gaciji vozila , št. A 0082174. s-5054

Juhant Milan, Ljubljanska cesta 21, Ra-
kek, preklicuje obrtno dovolenje-polaganje
plastičnih podov, št. re. 238-gospodartvo in
finance SO Cerknica. s-5223

Koželj Majda, Ul. Borcev za severno me-
jo 88, Ljubljana, preklicuje priglasitveni list,
opravilna št. 28-1887/94 z dnem 31. 5. 1996.
s-5265

Kunej Janez, Pecelj 3, Buče, preklicuje
certifikat ADR, št. 004922, izdan 18. 3. 1994
pri Ministristvu za notranje zadeve RS.
g-5001

Potočnik Angela, Trnovec 31, Medvode,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
27-0968/94 - Gostišče Robež. s-5086

Izgubljene listine
preklicujejo

Beganović Sead, Ul. Metoda Mikuža 16,
Ljubljana, potni list št. BA 313620. s-5184

Belja Marko, Male Žablje 90, Dobravlje,
potni list št. AA 425715. p-5083

Bertoncelj Branko, Na trati 39, Lesce,
potni list št. AA 255158. p-5041

Bogdanov Milena, Ul. Slavka Gruma 6,
Novo mesto, potni list št. AA 895712. g-5190

Brence Ema, Begunje pri Cerknici 81,
Cerknica, potni list št. BA 086955. s-5225

Džindo Roman, Tržaška 51, Ljubljana,
potni list št. BA 335343. s-5100

Djukanović Dušan, Bratov Učakar 86,
Ljubljana, potni list št. BA 101714. s-5213

Dolenc Alojz, Mokrice 6, Vrhnika, potni
list št. AA 639633. s-5273

Domajnko Helena, Ul. Franja Malgaja
13, Šentjur, potni list št. AA 413549. p-5045

Drevenšek Nataša, Na livadi 4, Vrhnika,
potni list št. AA 861972. s-5111

Erjavec Boštjan, Puhova 2, Ljubljana,
potni list št. BA 331685, izdala UE Ljublja-
na 4. 5. 1994. s-5260

Fras Joško, Žikarce 32, Zgornja Korena,
potni list št. AA 8377. p-5008

Furar Gordana, Polje c. VI 26, Ljublja-
na, potni list št. BA 331016. s-5005

Glavič Janez, Ljubljanska cesta 88, Dom-
žale, potni list št. AA 109278, izdala Uprav-
na enota Domžale 3. 4. 1992. s-5074

Goličnik Darja, Poljane 49, Rečica ob
Savinji, potni list št. BA 35153. p-5072

Gorenšek Irena, Pod lipami 20, Celje,
potni list št. BA 40879. p-5060

Holcman Franc, Slovenska c. 29, Mur-
ska Sobota, maloobmejno prepustnico, št.
21646/84. p-5011

Holcman Franc, Slovenska c. 29, Mur-
ska Sobota, potni list št. AA 700346. p-5012

Hrvatič Rajko, Ul. Sergeja Mašere 1, Izo-
la, potni list št. AA 4518. p-5091

Huber Terezija, Kidričeva ulica 54, Ro-
gaška Slatina, potni list št. AA 015402.
p-5044

Hujić Aida, Glinška ul. 11, Ljubljana,
potni list št. AA 598790. s-5199

Hujić Enes, Glinška ul. 11, Ljubljana,
potni list št. AA 597739. s-5200

Hujić Ernes, Glinška ul. 11, Ljubljana,
potni list št. AA 595698. s-5198

Hujić Harizata, Glinška ul. 11, Ljublja-
na, potni list št. AA 595381. s-5197

Hvastija Sonja, Saveljska cesta 90, Ljub-
ljana, potni list št. BA 411646. p-5025

Igličar Dušan, Stanežiče 25, Ljubljana,
potni list št. BA 173368. s-5053

Jama Tina, Ulica bratov Komel 6, Ljub-
ljana, potni list št. AA 306268. s-5051

Jama Vladimir, Ulica bratov Komel 6,
Ljubljana, potni list št. AA 308967. s-5050

Jamšek Jana, Rojčeva ulica 16, Ljublja-
na, potni list št. AA 170726. s-5058

Jeftić Veselin, Ul. Bratov Greifov 11,
Maribor, potni list št. AA 809502. p-5007

Jenko Manica, Virmaše 101, Škofja Lo-
ka, potni list št. AA 479197. s-5113

Kern Bojan, Korytkova ulica 20, Ljub-
ljana, potni list št. AA 309308. s-5170

Kern Dragica, Korytkova 20, Ljubljana,
potni list št. AA 309310. s-5169

Kern Ester, Samova ulica 23, Ljubljana,
potni list št. AA 143959. s-5168

Kijevčanin Robert, Krimska ulica 15,
Ljubljana, potni list št. AA 420. s-5187

Klančnik Sonja, Prištinska ulica 8, Ljub-
ljana, potni list št. AA 528818. p-5086

Kocbek Marija, Lutverci 89, Apače, pot-
ni list št. AA 034106. p-5009

Kolar Gabrijela, Vrba 15, Celje, potni
list št. AA 566346. p-5049

Kontrec Vida, Beblerjev trg 8, Ljublja-
na, potni list št. AA 604597. s-5037

Košak Alenka-Zvonka, Kvedrova 5,
Ljubljana, potni list št. AA 591045. s-5189

Košnjek Martina, Ig 206 A, Ig, potni list
št. BA 479217. s-5278

Kusić Mladen, Jenkova c. 9, Velenje,
potni list št. AA 852089. p-5052

Lenarčič Alojz, Nadanje selo 30, Postoj-
na, potni list št. AA 272919. p-5059

Lopert Silvester, Gotska 13, Ljubljana,
potni list št. AA 59045. s-5252

Marinšek Emilija, Hruševje 28, Postoj-
na, potni list št. AA 414695. p-5088

Mehmedović Jelena, Zakotnikova ul. 1,
Ljubljana, potni list št. BA 44173. s-5078

Mlekuž Gačnik Jadranka, Cesta na mar-
kovec 6 a, Koper, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 46600. g-5105

Mlekuž Zoran, Cesta na markovec 6 a,
Koper, maloobmejno prepustnico, št. AI
49480. g-5107

Mrvar Mirko, Dešeča vas 4, Žužemberk,
potni list št. BA 525643. p-5079

Novšak Mateja, Boštanj 32, Sevnica, pot-
ni list št. 2605. p-5090

Ogorevc Jože, Povšetova 63, Ljubljana,
potni list št. AA 935374. s-5060

Orlač Ivan, Adamičeva 3, Piran, potni
list št. AA 505782. p-5061

Pahor Robert, Bratov Hvalič 95, Krom-
berk, Nova Gorica, maloobmejno prepust-
nico, št. AI 34110. p-5028

Papež Jožef, Skalnišak 17, Solkan, potni
list št. AA 13256. p-5027

Perič Branko, Dolga ul. 32, Miklavž, pot-
ni list št. AA 986909. p-5069

Pernarčič Vesna, Molniške čete 7, Ljub-
ljana, potni list št. BA 240010. s-5056

Petrovčič Bogdan, Glinškova ploščad 9,
Ljubljana, potni list št. AA 320998. s-5018

Petrovčič Simon, Glinškova ploščad 9,
Ljubljana,  potni  list  št.  AA  320999.
s-5016

Petrovčič Vida, Glinškova ploščad 9,
Ljubljana, potni list št. AA 41068. s-5017

Pečar Ljubo, Jana Husa 37, Ljubljana,
potni list št. BA 153583. s-5083

Pečnik Alfonz, Breg pri Polzeli 61, Ža-
lec, potni list št. AA 078488. p-5089

Pintar Marina, Brunov drevored 4, Tol-
min, maloobmejno prepustnico, št. AI
54494. p-5056

Pintar Štefan, Brunov drevored 4, Tol-
min, maloobmejno prepustnico, št. AI
40826. p-5055
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Pipan Dean, Brje pri Komnu 26, Komen,
maloobmejno prepustnico, št. AI 076967.
p-7077

Plahuta Primož, Cesta IV Prekomorske 74,
Ajdovščina, potni list št. BA 216223. p-5022

Ravnikar Sergej, Pod hribom 5, Bistrica
ob Dravi, potni list št. BA 521469. s-5104

Rokavc Branko, Šentrupert 40, Šentru-
pert, potni list št. AA 130790, izdala Uprav-
na enota Trebnje 13. 5. 1992. s-5192

Sešek Armin, Pod ježami 20, Ljubljana,
potni list št. BA 414688. s-5267

Shala Abedin, Ul. Štravhovih 34, Mari-
bor, potni list št. AA 546529. p-5071

Simonović Mario, Prištinska ulica 8,
Ljubljana, potni list št. BA 335052. p-5087

Smrke Mateja, Grajski trg 14, Žužem-
berk, potni list št. AA 157803. p-5078

Sojer Mitja, Tbilisijska ul. 144, Ljublja-
na, potni list št. AA 43648. s-5137

Sovič Angela, Vilharjeva 13, Ljubljana,
potni list št. AA 935220. s-5139

Sovič Jože, Beblerjev trg 11, Ljubljana,
potni list št. AA 818676. s-5140

Sovič Nataša, Vilharjeva 13, Ljubljana,
potni list št. AA 935215. s-5138

Srbljan Vesna, Bevke 127, Vrhnika, pot-
ni list št. AA 947336. s-5118

Šali Sanda, Cesta maršala Tita 75, Jese-
nice, potni list št. AA 489370. p-5043

Šemrov Boštjan, Valvasorjeva ul. 76/A,
Maribor, potni list št. BA 294389. p-5076

Štih Miran, Jedinščica 15, Novo mesto,
potni list št. AA 157340. g-5191

Štrekelj Ana, Kriva pot 35, Ljubljana,
potni list št. AA 936450, izdala UE Ljublja-
na 29. 4. 1993. s-5251

Šubic Danica, Zminec 53, Škofja Loka,
potni list št. BA 422894. s-5242

Tessenyi Imre, Plevančeva 36, Ljublja-
na, potni list št. BA 23585. s-5206

Tinta Marija, Nazorjeva 9, Izola, ma-
loobmejno prepustnico, št. 1833-82. p-5051

Turk Rudolf, Kettejeva 8, Maribor, potni
list št. AA 147664. p-5070

Vehovar Janislav, Trubarjeva 81, Ljub-
ljana, diplomatski potni list, št. AD 000572,
izdal Ministrstvo za zunanje zadeve. s-5228

Verdnik Mojca, Agrokombinatska cesta
4 A, Ljubljana, potni list št. AA 718989.
s-5099

Vidnjevič Nikola, Paunoviči 6/A, Črno-
melj, potni list št. AA 902785. p-5017

Vrhunec Vili, Alpska cesta 59, Lesce,
potni list št. BA 340274. p-5042

Vukeljić Trivuna, Tbilisijska ulica 60,
Ljubljana, potni list št. BA 67114. s-5186

Žalik Iva, Rusjanov trg 10, Ljubljana,
potni list št. AA 527240. s-5009

Žnidaršič Milan, Ul. Bračičeve brigade
5, Stari trg pri Ložu, potni list št. BA
416516. s-5207

Druge listine

Ažman Aleksander, Gorenjskega odreda
15, Bled, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 11536 - duplikat. s-5276

Ahej Irena, Zidanškova 13, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12532. g-5028

Ahej Robert, Jurišna vas 7, Zgornja Lož-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
12908. g-5030

Aleksander France, Zupančičeva 3, Pi-
ran, zaključno spričevalo, izdano leta 1956.
g-5179

Aleksander France, Zupančičeva 3, Pi-
ran, maturitetno spričevalo, izdano leta 1957
Gimnazije Koper. g-5180

Aleksencev Pavel, Celjska c. 13, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 6434,
izdala UE Laško. p-5075

Andlović Alma, Cankarjeva 4, Vipava,
vozniško dovoljenje, št. S 831661. g-5025

Ančiher Štefan, Predoslje 13, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 737338,
št. reg. 32148, izdala UE Kranj. g-5011

Babovič Mirko, Okrogarjeva 7, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13204.
g-5125

Bajc Boštjan, Vodovdanska cesta 1,
Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika Sred-
nje gradbene šole v Ljubljani. s-5079

Bajec Darko, Volaričeva 40, Postojna,
zavarovalno polico, št. 241590. g-5091

Barišić Ivan, Gradišče 18 B, Vrhnika,
službeno izkaznico, št. 1447. s-5226

Baronik Budič Irena, Prvomajski trg 1,
Piran, diplomo, št. 162 Srednje ekonom-
sko-naravoslovne šole v Brežicah, izdana
na ime Baronik Irena, leta 1966. p-5062

Batić Fehim, Zagreb, diplomo CSŠ v
Domžalah. s-5015

Beganović Sead, Ul. Metoda Mikuža 16,
Ljubljana, delovno knjižico. s-5185

Bekčič Ivana, Ul. Vide Janežičeve 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 172633. s-5279

Belaj Janez, Loke v Tuhinju 3 I, Laze,
potrdilo o znanju CPP, št. 1050. s-5248

Bele Silvo, Podbrezje 215, Duplje, vo-
zovnico, na relaciji Podbrezje - Kranj.
g-5134

Berišaj Rajmonda, Rusjanov trg 4, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 14685.
s-5153

Berlot Simon, Prapetno 21, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, kat. S 0000657, izdalaUE
Tolmin. p-5073

Bevc Robert, Ljubljanska 28, Celje, li-
stino. p-5040

Beč Boris, Tržaška 121, Ljubljana, dijaš-
ko mesečno vozovnico, št. 005090. s-5171

Bikušek Katja, Svetelka 29, Dramlje,
vozniško dovoljenje za motor, izdala UE
Šentjur. p-5058

Bizjak Borut, Branik 33/H, Branik, potr-
dilo o znanju CPP. p-5034

Bogataj Franci, Goriše 12, Golnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, S št. 86245,
št. reg. 22017, izdala UE Kranj. s-5246

Bogataj Martin, Smoleva 3, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
20286. p-5008

Bokan Vladimir, Črmošnjice 19, Semič,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdal Šolski

center za kovinsko stroko, št. 6 z dne 18. 9.
1975. s-5136

Borštnar Tanja, Krmelj 84, Krmelj, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 8574. p-5031

Brence Ema, Begunje pri Cerknici 81,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8851. s-5224

Buhin Josip, Pot k sejmišču 30, Ljublja-
na, osebno delovno dovoljenje, št.
0424413776. s-5115

Burzić Amir, Rudarska c. 26, Kisovec,
letno vozovnico, št. TO 00283, šolsko leto
1995/96. p-5004

Cedilnik Gregor, Vodnikovo naselje 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 184982. s-5047

Cerar Stanislav, Dobliče 33, Črnomelj,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika in diplomo.
g-5233

Cigula Martin, Dornava 37, Dornava,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
10571, izdala UE Ptuj. g-5133

Cornacchini Bor, Rateče Planina 16, Ra-
teče, vozniško dovoljenje, kat. B. g-5036

Cvirn Mateja, Na zelenici 8, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 32830. p-5019

Čančer Vesna, Mihalovec 23, Dobova,
dijaško mesečno vozovnico, št. 15405.
s-5055

Čoš Damjan, Turnharjeva ulica 19, Viš-
nja gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14073, izdala UE Grosuplje. s-5138

Čuljandži Salih, Vel. Podlog 49, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14880,
izdala UE Krško. p-5003

Čuturić Pero, Ulica Lojzeta Hrovata 5,
Kranj, diplomo Poklicne gradbene šole v
Ljubljani, izdana leta 1972. s-5151

Dolen Nada, Štihova ulica 19, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne fri-
zerske šole v Ljubljani, izdano leta 1970.
s-5193

Dolenc Alojz, Mokrice 6, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8853. s-5274

Drašler Blaž, Betajnova 28, Vrhnika, vo-
jaško knjižico, št. AB 052279. s-5181

Dremelj Anton, Peruzzijeva ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 118013. s-5007

Dremelj Janez, Clevelandska ulica 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 21744, S 517932, izdal MSNZ Škofja
Loka. s-5208

Filipič Tatjana, Petkova 46, Ljubljana,
zavarovalne police št. 332140, z veljavnost-
jo od 17. 8. 1995 do 17. 8. 1996. g-5259

Firšt Adrijana, Savinjska c. 1, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10061,
izdala UE Trbovlje. g-5174

Frčec Stanislav, Apače 242, Lovrenc na
Dravskem pol, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 20214. g-5216

Fuchs Natalija, Tomšičeva 48, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 4420. g-5247

Furar Gordana, Polje c. VI 26, Ljublja-
na, izkaznico za dodatno zdravstveno zava-
rovanje. s-5006

Gaber Anton, Pletovarje 12, Dramlje, za-
varovalno polico, št. AO 0265592. g-5063
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Galešič Vlado, Miloševac, Modriča, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbe-
ne in ekonomske šole v Ljubljani. s-5096

Galof Aleš, Podlubnik 159, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
16364. s-5038

Gašparič Jožef, Nova vas pri Ptuju 122,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEF-
GH, št. 4216. g-5238

Gerjolj Ana, Setnik 25, Polhov Gradec,
študentsko izkaznico, izdala Srednja Admi-
nistrativna šola v Ljubljani. s-5166

German Rudolf, Ljubljanska 29, Vele-
nje, zaključno spričevalo Elektro IRS, izda-
no leta 1961. p-5050

Glavič Janez, Ljubljanska 88, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 27.
073, izdala Upravna enota Domžale. s-5075

Glavič Janez, Ljubljanska 88, Domžale,
službeno izkaznico št. 1123, izdal RŠTO v
Ljubljani, 24. 11. 1993. s-5076

Glavič Janez, Ljubljanska cesta 88, Ljub-
ljana, dodatno zdravstveno zavarovanje št.
B0509543, izdala Zavarovalnica Triglav.
s-5077

Gligić Alen, Bratov Babnik 18, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 0276268, izdala
Zavarovalna družba Adriatic. s-5211

Gnodovec Andrej, Cesta v Zajčjo Dobra-
vo 19, Ljubljana, delovno knjižico. g-5176

Godnov Jože, Lom 27, Tržič, delovno
knjižico. g-5035

Goleš Boris, Pohorska 4, Zreče, vozniš-
ko dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2741. p-5006

Goli Jure, Dolenjska cesta 151, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 7415.
s-5266

Golubar Ivan, Marezige 75 a, Marezige,
vozniško dovoljenje, št. 22669. g-5128

Gomišček Aleš, Gradišče nad Prvačino
60/A, Miren, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH. p-5029

Gorjup Valentin, Opekarniška 23, Ra-
domlje, zavarovalno polico, št. 0277995.
s-5210

Grden Rok, Brilejeva 2, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 2094. s-5145

Gregor Nataša, Pameče 19, Slovenj Gra-
dec, zaključno spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole. g-5229

Grižon Ornela, Srgaši 6, Šmarje/Koper,
zavarovalno polico, št. 0276287. g-5141

Gruden Martin, Glavarjeva 49, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 30803.
s-5114

Gruden Vladimir, Belca 34, Mojstrana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje grad-
bene in ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 1970. s-5249

Gunde Cimerman Nina, Prešernova ce-
sta 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 67471. s-5195

Horvat Aleksander, Pristava 16, Ljuto-
mer, delovno knjižico, reg. št. 202/86, ser.
št. A 49471. p-5015

Horvat Ana, Lipa 38, Beltinci, vozniško
dovoljenje, št. 01113. p-5001

Horvat Jurij, Hruševska cesta 50, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
62944. s-5120

Horvat Stanislav, Gomilica 58/b, Tur-
nišče, delovno knjižico, reg. št. 30167, ser.
št. 182120. p-5013

Hribar Ignac, Vavpča vas 14 a, Dobrnič,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 427.
s-5205

Hrnčič Tomaž, Podlog 51, Šempeter v
Sav. dolini, zavarovalno polico, št. 0291080.
g-5049

Hugonič Jože, Skorno 25, Šmartno ob
Paki, zavarovalno polico, št. 266948.
p-5026

Huskić Milan, Zoisova 44, Kranj, delov-
no knjižico.

Hvastija Sonja, Saveljska cesta 90, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
730408, št. reg 196872. g-5024

Imamovič Safet, Tavčarjeva 10, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S039031. p-5085

Jaklič Helena, Cesta Kokrškega odreda
2, Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje eko-
nomske šole v Kranju, izdano na ime Ruš
Helena. g-5095

Janeš Ivan, Koper, spričevalo Kovinar-
ske šole. g-5253

Jarc Zdenko, Miren 64, Miren, vozniško
dovoljenje, kat. BCEF. p-5035

Jarkovič Irena, Drama 18, Šentjernej,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem. s-5093

Javornik Klemen, Struževo 14, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
801646, št. reg. 37100, izdala UE Kranj.
g-5023

Jeraj Vesna, Robova cesta 43, Vrhnika,
zaključno spričevalo Srednje zdravstvene
šole, izdano leta 1991. s-5002

Jeriček Andrej, Brod 43, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23617,
izdala UE Novo mesto. g-5148

Ješelnik Anja, Gradišče 15 c, Vrhnika,
dijaško mesečno vozovnico, št. 5106 - kom-
binirana, na relaciji Vrhnika-Ljubljana-Vrh-
nika. g-5127

Jošt Marjan, Gledališka stolba 3, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-5112

Jurhar Boštjan, Sejmiška 16, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11551. p-5082

Jurhar Katarina, Gornji Rudnik 1, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta
1994, na ime Orel Katarina. s-5124

Juvančič Janez, Dol. Podpoljane 8, Rib-
nica, vozniško dovoljenje, kat. ABCE, št.
3605. s-5277

Karlovčec Zdenka, Dunajska cesta 419,
Ljubljana, diplomo Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev-smer frizerstvo, št.
32/85. s-5144

Kastelec Vilma, Dol Težka Voda 8/a,
Novo mesto, spričevalo Administrativne šo-
le, šolsko leto 91/92. g-5101

Katavić Silva, Ulica Ante Kovačića 22,
Rijeka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
201958. s-5041

Kavčič Aleš, V Toplice 12, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 33364.
s-5269

Kern Milan, Grajska pot 14, Škofja Lo-
ka, avtobusno vozno karto, št. 486834.
g-5081

Kerštan Alojz, Log 5 a, Kranjska gora,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, izdala UE
Jesenice. s-5232

Klančnik Sonja, Prištinska ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1978, reg. št. 180469. s-5196

Knapič Marjan, Grušovlje 24, Rečica ob
Savinji, spričevalo o zaključnem izpitu
Rudarskega šolskega centra Velenje, izda-
no leta 1979. p-5074

Kobale Damjan, Rimska ulica 6, Ptuj,
vojaško knjižico. p-5064

Kolar Janez, Ravenska 57, Beltinci, voz-
niško dovoljenje, št. 27785. p-5002

Kolenc Branko, Glavni trg 21, Novo me-
sto, diplomo Srednje šole tehniških in
zdravstvene usmeritve Boris Kidrič elektro
smer, izdana leta 1986 v Novem mestu.
s-5250

Kolenc Davorin, Nova vas nad Dragonjo
1, Sečovlje, zaključno spričevalo šolskega
živilskega centra v Mariboru, izdano leta
1979. g-5010

Kolmančič Janez, Cesta v Šmartno 21,
Ljubljana, potrdilo za varno delo s traktor-
jem, izdano leta 1991. s-5045

Kolmančič Rok, Cesta v Šmartnmo 21,
Ljubljana, potrdilo za varno delo s traktor-
jem, izdano leta 1992. s-5046

Kolundžija Irena, Kajuhovo naselje 30,
Kočevje, spričevalo 1. letnika Trgovske šo-
le v Ljubljani, šolsko leto 1974/75, izdano
na ime Andoljšek Irena. g-5048

Koruza Henrik, Kolomban 53, Ankaran,
spričevalo o zaključnem izpitu. g-5129

Kos Tanja, Lončarska 11, Dolenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 7278. s-5162

Koser Lilijana, Lendavska 10, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7332.
p-5048

Kosi Nada, Noršinci 38, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8496.
p-5016

Kotar Vincenc, Cesta 20. julij 35, Zagor-
je ob Savi, zavarovalno polico št. 0249489,
izdala Adriatic Zavarovalna družba. s-5069

Kovačevič Simo, Cesta 30. avgusta 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCDE-
FGH, št. 66264. s-5040

Košir Jožef, Kozarska cesta 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 115002. s-5119

Kržin Alenka, Litijska cesta 270, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 3930,
izdal LPP. s-5155

Kramar Stana, Slavka Gruma 10, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 18378, izdala UE Novo mesto. g-5013

Kraševec Gašper, Brodrajev trg 13, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 7894.
s-5122

Križaj Gašper, Na straški vrh 20, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 181.
s-5164

Križovnik David, Velika Mislinja 16,
Mislinja, zavarovalno polico, št. 292518.
g-5026
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Krizstan Jan, Dolenjska cesta 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
200879. s-5203

Krulec Jurij, Železno 58, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. 135577. p-5021

Krupić Sanel, Cesta španskih borcev 57
a, Ljubljana, potrdilo o opravljenem 7. raz-
redu OŠ Polje, opravljeno leta 1995. s-5154

Kužnik Lea, Matije Tomca 1, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26881.
s-5089

Kuder Stanislav, Polje 17, Zagorje, za-
ključno spričevalo TSEŠ Trbovlje - strojna
smer, izdano leta 1972. g-5231

Kuhar Vojko, Glavarjeva 47, Ljubljana,
delovno knjižico. s-5042

Kumelj Mojca, Cvibelj 8, Žužemberk,
spričevalo 1. letnika gostinske šole - smer
natakar. g-5092

Kumer Ivan, Bezina 21, Slovenske Ko-
njice, zavarovalno polico, št. 0226421.
g-5177

Lavrič Edi, Zdešarjeva cesta 9, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 1985.
s-5072

Lavtižar Vera, Murnova 3, Kamnik, spri-
čevalo 1. letnika Tehnične šole za lesarstvo
v Ljubljani, izdano leta 1976 na ime Virant
Vera. s-5261

Lačen Boris, Hrvatini 50, Ankaran, voz-
niško dovoljenje, št. 29610. g-5135

Levičar Danijel, Spodnji Log 15, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10885.
s-5123

Lešnjak Jože, Mirke 15, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8749. s-5165

Lečnik Barbara, Tržaška cesta 151, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
586864. s-5117

Liković Janko, Žiberci 31, Apače, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9794. p-5014

Ličan Tanja, Podgraje 51, Ilirska Bistri-
ca, spričevalo 1. in 2. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Mlekarske šole. g-5258

Lukman Sonja, Šalovci 46, Središče ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6383, izdala UE Ormož. g-5021

Macarol Veronika, Križ 173, Sežana,
spričevalo 1. in 2. letnika Zdravstvene šole
v Novem mestu. p-5080

Mahnič Adriajno, Dragonja 11, Sečov-
lje, zavarovalno polico, št. 0297768. g-5034

Majkič Bojan, Pot na Fužine 13, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 14203.

Malek Ivan, Podvinci 75, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 19946, izdala
UE Ptuj. g-5243

Malgaj Matjaž, Kozjanskega odreda 6,
Celje, vozniško dovoljenje, št. 2131. p-5038

Marjanovič Jože, Šalovci 47, Središče
ob Dravi, delovno knjižico, reg. št. 3377.
p-5065

Marković Dejan, Ul. Tončka Dežmana
4, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 602342, ser. št. 42800, izdala UE Kranj.
s-5106

Markovič Marjana, Jarška cesta 28,
Domžale, diplomo o končani srednji komer-

cialni šoli v Ljubljani, izdana leta 1985, na
ime Juhant Marija. s-5183

Marn Fonda Helena, Cesta na Markovec
9, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
25757. g-5094

Marn Jože, Goričica pri Ihanu 2, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
S 64991, izdala UE Domžale. s-5068

Martinšek Silva, Pot na brod 5, Radeče,
spričevalo 3. in 4. letnika Pedagoške gim-
nazije Celje, šolsko leto 78/79 in 79/80, iz-
dana na ime Popovič Silva. g-5234

Martinšek Silva, Pot na brod 5, Radeče,
spričevalo 1. in 2. letnika Pedagoške gim-
nazije Brežice, šolsko leto 75/76 in 76/77,
izdana na ime Popovič Silva. g-5237

Marčič Andrej, Frankolovskih žrtev 17,
Celje, zavarovalno polico, št. 025-93-70.
s-5257

Mateković Romana, Ilke Vaštetove 14,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, št. 33240,
izdala UE Novo mesto. g-5263

Maver Jože, Reber 6, Žužemberk, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 18728, iz-
dala UE Novo mesto. g-5033

Mernik Jože, Gorenje 10, Zreče, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 9016. p-5046

Mesarič Fani, Podmilj 8 A, Blagovica,
diplomo Frizerske šole, št. 33/76, izdana na
ime Prvinšek Fani. s-5236

Mezek Viktor, Partizanska cesta 45,
Škofja Loka, delovno knjižico. s-5245

Milić Mladen, Ihan 90 A, Domžale, za-
ključno spričevalo Šole za voznike motor-
nih vozil na Ježici, izdano leta 1964. s-5227

Milojević Mihajlo, Celovška 179, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 26525.
s-5275

Minodraš Peter, Glinškova ploščad 12,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
7284. s-5052

Mori Dušanka, Pameče 70, Slovenj Gra-
dec, študentsko izkaznico. g-5217

Murselović Emira, Cesta v Gorice 19,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
11544, izdal LPP. s-5262

Novak Janko, Prule 19, Ljubljana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Po-
ljane, izdano leta 1970. s-5070

Novak Nataša, Cesta 1. maja 3, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
271396, št. reg 40655, izdala UE Kranj.
s-5159

Ogrinc Vili, Gr. Dol. 7, Rogaška Slatina,
spričevalo. p-5020

Ovsenjak Jožica, Mlajtinci 15, Martjan-
ci, vozniško dovoljenje, št. 21710. p-5063

Oštir Tomaž, Podbočje, zavarovalno po-
lico, št. 0264717. g-5102

Pajk Anton, Zavoda 20, Sodražica, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Zdravstvene teh-
niške šole - smer zobotehnik. g-5256

Perič Vlado, Nasipi 4, Trbovlje, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BFGH, št. 6257, izdala
UE Trbovlje. g-5080

Perčič Nuša, Tenetiše 20, Golnik, vo-
zovnico, izdal Alpetour Škofja Loka. g-5221

Peternel Tomaž, Pavšičeva 4, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 37351.
s-5167

Petrovič Jani, Prečna pot 21, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 32578. g-5067

Pečar Aljoša, Jakčeva 22, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-5270

Pečar Ljubo, Ulica Jana Husa 37, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
97179. g-5082

Piciga Milena, Kampel 31 A, Koper, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 007073, izdal
LPP. s-5073

Pirnar Anton, Tržaška cesta 48, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
64216, ser. št. S 262452, izdal MSNZ Ljub-
ljana. s-5157

Pirnar Darinka, Tržaška cesta 48, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
47257, ser. št. S 688246, izdal MSNZ Ljub-
ljana. s-5156

Plajnšek Roman, Gorca 58/a, Podlehnik,
delovno knjižico, reg. št. 44160. p-5032

Podlinšek Darja, Ulica frankovskih žr-
tev 26, Celje, vozniško dovoljenje, št.
34436. p-5039

Podlogar Silvo, Podgorska ulica 2, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 3991. p-5054

Poje Nataša, Koper, vozniško dovolje-
nje, kat. B, št. 26757. g-5215

Poljanšek Janez, Brdo 13, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 6835,
izdala Upravna enota Domžale. s-5194

Popović Dane, Plmenice, Ključ, spriče-
valo šole za voznike motornih vozil na Ježi-
ci, izdano leta 1983. s-5098

Porobić Damir, Žaucerjeva ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 247297, št. reg. 185959. s-5160

Poročnik Alojz, Gatinska c. 63, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 8266.
p-5068

Povše Robert, Trg svobode 10, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10095, iz-
dala UE Trbovlje. g-5149

Prača Dušan, Titova 70, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, št. 961459, izdala UE Je-
senice. g-5150

Premužič Srečko, Dobrava 1/a, Izola, di-
plomo. g-5031

Preradović Živojin, Kališka ulica 23,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
806967, reg. št. 27782, izdala UE Kranj.
g-5084

Preradovič Emina, Kališka ulica 23,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
642988, reg. št. 23678, izdala UE Kranj.
g-5064

Primožič Branko, Leskovica 7, Gorenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15414, izdala Upravna enota Škofja Loka.
s-5071

Rebec Kristjan, Istrskega odreda 13, Di-
vača, zavarovalno polico, št. 0241527.
g-5022

Repinc Andreja, Koprivnik 10, Boh. Bi-
strica, vozovnico, izdal Alpetour Škofja Lo-
ka. g-5131

Rostohar Jasna, Sobenja vas 10 b, Krška
vas, diplomo. g-5230

Rus Matjaž, Turnovše 7, Vrhnika, in-
deks, št. 81477537. s-5057
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Rus Sabina, Ribiška pot 1, Vrhnika, di-
jaško mesečno vozovnico. g-5132

Sadžak Milanovič Danijela, Kvedrova 2,
Koper, vozniško dovoljenje, št. 29952. g-5032

Sajovic Josip, Jagodje, Sončna pot 10,
Izola, diplomo Pedagoške akademije v Ljub-
ljani, izdana leta 1975. s-5201

Sarjaš Laszlo, Dobrovnik 261, Dobrov-
nik, vozniško dovoljenje. p-5018

Sejdinovič Dilijana, Begunje na Gorenj-
skem 160, Begunje, vozovnico, št. 921737.
g-5019

Semprimožnik Anton, Reboljeva ulica 2,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. ABCED,
št. S S 1026564, št. reg. 78369. s-5240

Sever Gregor, Grubarjevo nabrežje 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 40531, št. reg. 181542. s-5268

Skok Joško, Veselovo nabrežje 16, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 700, izdala UE Domžale. s-5239

Slovec Darko, Črnoliče 46, Črni kal, za-
varovalno polico, št. 0260077. g-5142

Smolej Aleš, Blejska Dobrava 9, Blejska
Dobrava, delovno knjižico. g-5012

Smrekar Iztok, Kamna Gorica 16, Kam-
na Gorica, zavarovalno polico, št. 139232.
g-5066

Soršak Igor, Partizanska 1, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16750. g-5029

Spegel Boštjan, Malo Ubeljsko 13, Hru-
ševje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
tehnično naravoslovne šole v Postojni.
g-5146

Sračnjek Karolina, Zasip, Sebenje 104,
Bled, letno vozovnico, št. 521903, na rela-
ciji Zasip-Bled. g-5172

Stanič Karel, Svetina 23, Jesenice, za-
ključno spričevalo Srednje zdravstvene šole
na Jesenicah. g-5222

Stanko Zlatko, Žižki 86, Črenšovci, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11263.
p-5047

Starus Manfred, Spodnji Hotič 17, Liti-
ja, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
6516. s-5235

Stipancich Liana, Obala 109, Portorož,
vozniško dovoljenje, št. 5124. g-5175

Strmecki Franc, Podsreda 54, Podsreda,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 6291,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-5163

Stropnik Urška, Selo 6, Velenje, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Vele-
nje. p-5084

Subotić Roman, Einspielerjeva ulica 2/B,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za strojniš-
tvo, izdana leta 1986. s-5188

Šalehar Jožef, Turjaško naselje 15, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 4442. p-5053

Šenk Damijana, Alešovčeva ulica 23 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 166306. s-5161

Šimić Jozo, Dekani 29, Dekani, vozniš-
ko dovoljenje, št. 17752. g-5173

Škergat Patricija, Seča 3, Portorož, za-
varovalno polico, št. 0284159. g-5062

Škoberne Božo, Planina pri Selnici 67,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
7909. p-5092

Šmitek Meta, Reteče 7, Gorenja vas, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 23850.
s-5088

Šolaja A., Nova vas 25, Nova vas, de-
lovno knjižico. p-5030

Špajzer Aleš, Log 28/A, Hrastnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 5753, izdala
UE Hrastnik. g-5214

Šplajt Katarina, Ulica prekomorskih bri-
gad 2, Postojna, vozniško dovoljenje, št.
12726. p-5010

Štraus Irena, Grilčeva 22, Idrija, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 9600, izdala
UE Idrija. p-5057

Štucin Zmago, Hum 30 A, Kojsko, iz-
kaznico o registraciji čolna, št. 02-03-1286/
92, izdala LK Koper. p-5005

Štupica Rožle, Jamova cesta 80, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S146154, št. reg 184439. s-5043

Šubic Danica, Zminec 53, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14583.
s-5241

Švab Jožef, Sp. Preloge 30, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABCDE-
FGH, št. 4304. p-5067

Švagan Drago, Lendavska 25/b, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 36066.
p-5037

Švagelj Andrej, Štanjel 59/B, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5239.
p-5033

Tišič Srečko, Police 88, Gornja Radgo-
na, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št.
10767. p-5036

Tončalek Robert, Celovška cesta 147,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 192819. s-5143

Tričić Ale, Šturlić b. b., Šturlič, zaključ-
no spričevalo Srednje gardbene in ekonom-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1984.
s-5271

Troha Dean, Belokriška 28, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4479.
g-5254

Trušinovec Iztok, Bohoričeva ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 135789, št. reg. 144329. s-5182

Tušar Marjan, Podreča 62, Mavčiče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 599524,
št. reg. 33306, izdala UE Kranj. g-5147

Tušek Franc, Draga 45, Draga, vozniško
dovoljenje, št. 3816, izdala UE Kočevje.
g-5255

Ujčič Darja, Na Lazih 46, Notranje Go-
rice, dijaško mesečno vozovnico, št. 1103-
kombinirana. s-5212

Umek Karol, Škrbina 56, Komen, zava-
rovalno polico, št. 0240779. g-5014

Us Marta, Sp. Stranje 18/A, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10930,
izdala UE Kamnik. s-5158

Useničnik Darinka, Rožna dolina c. XI
7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 70512. s-5087

Ušaj Srečko, Vitovlje 92, Šempas, spri-
čevalo o zaključnem izpitu, izdano leta
1980. g-5178

Varmaz Anel, Makucova 16, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 30431.
s-5044

Vehar Zlatka, Prešernova ulica 8, Loga-
tec, spričevalo o končani OŠ 8. talcev Loga-
tec. s-5219

Velić Manda, Trg na stavbah 10, Litija,
zavarovalno polico, št. 0283877. s-5081

Verstovšek Miha, Ul. Gubčeve brigade
72, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 13049. s-5116

Vidmar Anton, Zagorica 37, Videm - Do-
berepolje, zaključno spričevalo Poklicne šo-
le kovinarske stroke Ljubljana, izdano leta
1976. g-5220

Vinkler Marjetak, Zgornja Pristava 20/
A, Ptujska gora, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 32522, izdala UE Ptuj. g-5126

Viriant Matjaž, Podgorje 61 b, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 9889,
izdala UE Kamnik. s-5109

Vogrinčič Jože, Pertoča 29, Rogašovci,
spričevalo Trgovske šole. p-5066

Zamejc Janez, Horjul 239, Horjul, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 5374.
s-5039

Zevnik Ivan, Mavčiče 7, Mavčiče, voz-
niško dovoljenje, kat. ABF, št. S 1078605,
reg. št. 7407, izdala UE Kranj. g-5264

Zorn Božena, Trg Komandanta Staneta
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 68901. s-5061

Zupanc Marija, Trg Komandanta Stane-
ta 4, Ljubljana, spričevalo 3. letnika in spri-
čevalo o zaključnem izpitu šole za prodajal-
ce v Ljubljani, izdana leta 1976. s-5110

Zupanič Ivan, Škorba 15, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 5642, izdala
UE Ptuj. g-5097

Zupančič Davorin, Kot 16, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 446346, št. reg.
124841. s-5121

Zupančič Magdalena, Selo 19, Bled, spri-
čevalo 1., 2., 3. letnika in maturitetno spri-
čevalo Gimnazije Miloša Zidanška, izdani
na ime Klobasa Magdalena. g-5065

Žagar Marko, Skaručna 20, Vodice, di-
plomo Drednje šole za gostinstvo in turizem
v Ljubljani. s-5004

Železnikar Barbka, Osojna ulica 17, Vir,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje lesarske šole v Ljubljani, izdano
leta 1984, na ime Avbelj Barbara. s-5209

Željan Janina, Finžgarjeva 7, Bled, in-
deks, št. 61119565. g-5020

Žibert Uroš, Tomšičeva 18, Slovenj Gra-
dec, spričevalo Gostinslke šole. g-5218

Žilić Šefik, Žibertova 23, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-5204

Žonta Veronika, Ulica bratov Babnik 12,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ, izdano
na ime Valentinčič Veronika. s-5085

Žunić Vlatka, Celovška 122, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika gimnazije Ledina, iz-
dano leta 1994. s-5059
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Pravkar izšlo!
PREDPISI O DELOVNIH RAZMERJIH,

PLAČAH,  ZAPOSLOVANJU IN
ZAVAROVANJU ZA PRIMER

BREZPOSELNOSTI
(tretja spremenjena in dopolnjena izdaja)

Na več kot 300 straneh nove izdaje Predpisov o delovnih razmerjih so zbrani vsi zakoni in

drugi akti, ki določajo pravice in dolžnosti delodajalcev ter delojemalcev. Poleg sloven-

skega zakona o delovnih razmerjih smo v tej knjižici na priporočilo profesorice delovnega

prava z ljubljanske Pravne fakultete dr. Polonce Končar objavili tudi prečiščeno besedilo

zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, ki v Sloveniji še velja.

V tej zbirki je prvič objavljen zakon o inšpekciji dela kakor tudi pravilnik o opravljanju

strokovnega izpita in preizkusa strokovne usposobljenosti inšpektorja za delo. Med lani

sprejetimi predpisi pa v knjigi povzemamo:

– razlago splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo,

– veljavno tarifno prilogo k tej kolektivni pogodbi,

– dogovor o politiki plač in drugih prejemkov zaposlenih v gospodarstvu,

– pravila delovanja ekonomsko-socialnega sveta,

– zakon o izvajanju dogovora o politiki plač in drugih prejemkov zaposlenih v gospodarst-

vu in socialnega sporazuma za leto 1995 ter o najnižji in najvišji dejanski plači,

– spremenjen zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih

lokalnih skupnosti ter pravilnik o določitvi metodologije za nadzor nad izvajanjem tega

zakona,

– pravilnik o načinu in vsebini vodenja evidence iskalcev zaposlitve in evidence o brez-

poselnih osebah, ki so ga začeli izvajati letos,

– dopolnjen pravilnik o štipendiranju.

Cena 2100 SIT (10330)
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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

decembra lani, in za dedovanje pomembne določbe iz

– zakona o denacionalizaciji,
– zakona o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih
razmerjih,

– 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.


