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Register političnih
organizacij

Št. 0001/2-6-S-D-49/96-2 Ob-4117

Naprej Slovenija, Jurčkova cesta 69,
Ljubljana,  s  skrajšanim  imenom  stranke
NPS in kratico imena stranke NPS, je vpi-
sana v register političnih strank dne 9. 9.
1996, pod zap. št. 33.

Sodni register

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 54/96 z dne

27. IX. 1996 na strani 3835, Rg-31635, se
naslov firme pravilno glasi TRGOVINSKA
AGENCIJA.

LJUBLJANA
Rg-31818

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04605 z dne 6. 11. 1995 pri subjektu vpi-
sa   PRODUKTIVNOST,   Management
consulting, d.o.o., Ljubljana, sedež: Du-
najska 106/VII, Ljubljana, pod vložno št.
1/00602/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje, uskladitev
dejavnosti, spremembo ustanoviteljev, os-
novnega kapitala in naziva zastopnika ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5051380
Osnovni kapital: 57,810.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložek
5,780.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložek 5,780.000 SIT,
Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vložek 25,160.000 SIT,
Reja Samo, Ljubljana, Pražakova ulica 11,
vložek 1,410.000 SIT, Hruševar-Bobek Bri-
gita, Ljubljana, Brilejeva 3, vložek 350.000
SIT, Urek Jurij, Ljubljana, Brilejeva 12, vlo-
žek 1,360.000 SIT, Rudolf Duško, Celje,
Trubarjeva 7, vložek 1,570.000 SIT, Poličar
Anka, Ljubljana, Kumrovška ulica 21, vlo-
žek 400.000 SIT, Hakl Viljem ml., Murska
Sobota, Štefana Kovača 16, vložek
1,570.000 SIT, Bober Dušica, Celje, Na oto-
ku 9, vložek 1,520.000 SIT, Dolenc Drago,
Ljubljana, Vojkova 48, vložek 1,560.000
SIT, Jukić Petar Ilirska Bistrica, Bazoviška
6a, vložek 1,550.000 SIT, Rogan Rezika,
Ljubljana, Golouhova ulica 14, vložek
580.000 SIT, Jelen Kamilo, Maribor, Fran-
kolovska 2, vložek 1,410.000 SIT, Potočnik

Borut, Ljubljana, Wolfova ulica 1, vložek
300.000 SIT, Bele Potočnik Živana, Ljub-
ljana, Wolfova ulica 1, vložek 400.000 SIT,
Škarabot Andrej, Ljubljana, Ul. borcev za
severno mejo 84, vložek 1,620.000 SIT, Ber-
nat Maja, Ljubljana, Bratov Babnik 79, vlo-
žek 940.000 SIT, Boben Marija, Celje, Tru-
barjeva 55d, vložek 400.000 SIT, Dolenc
Luka, Ljubljana, Vojkova 48, vložek
100.000 SIT, Dolenc Lena, Ljubljana, Voj-
kova 48, vložek 100.000 SIT, Derča Dolenc
Marija, Ljubljana, Vojkova 48, vložek
350.000 SIT, Kobolt Frančiška, Celje, Na
otoku 15, vložek 400.000 SIT, Škarabot Ma-
rija Magdalena, Ljubljana, Ul. borcev za
severno mejo 84, vložek 300.000 SIT, Urek
Lidija, Ljubljana, Brilejeva ulica 12, vložek
300.000 SIT, Urek Matic, Ljubljana, Brile-
jeva ulica 12, vložek 100.000 SIT, Urek
Tina, Ljubljana, Brilejeva ulica 12, vložek
100.000 SIT, Reja Brina, Ljubljana, Praža-
kova ulica 11, vložek 350.000 SIT, Reja
Martin, Ljubljana, Pražakova ulica 11, vlo-
žek 100.000 SIT, Reja Urša, Ljubljana, Pra-
žakova ulica 11, vložek 100.000 SIT, Reja
Neža, Ljubljana, Pražakova ulica 11, vložek
100.000 SIT, Jukič Lea, Ilirska Bistrica, Ba-
zoviška cesta 6a, vložek 350.000 SIT, Jukić
Miran, Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 6a,
vložek 200.000 SIT, Jukić Marko, Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 6a, vložek 100.000
SIT, Rudolf Rok, Celje, Trubarjeva 7, vlo-
žek 200.000 SIT, Kovačič Majda, Murska
Sobota, Ulica Štefana Kovača 16, vložek
300.000 SIT, Hakl Elizabeta, Murska Sobo-
ta, Ulica Štefana Kovača 16, vložek 400.000
SIT, Hakl Tanja, Murska Sobota, Ulica Sta-
neta Rozmana 6, vložek 100.000 SIT, Hakl
Martina, Murska Sobota, Ulica Štefana Ko-
vača 16, vložek 100.000 SIT – vstopili
28. 11. 1994, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Do-
lenc Drago, razrešen 28. 11. 1994 kot za-
stopnik in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 11. 1995: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestav-
kov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 2223 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5247 Trgovi-
na na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humani-
stike; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske  dejavnosti,  davčno  svetovanje;

7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 7440 Ekonomska propaganda; 7450
Dejavnost agencij za zaposlovanje in posre-
dovanje delovne sile; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo št. LP
00274/00220-1995/TJ z dne 18. 9. 1995.

Rg-31819

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04100 z dne 10. 11. 1995 pod št. vložka
1/26981/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 5911478
Firma: INŠTITUT ZA EVALVACIJO

IN MANAGEMENT V RAZISKOVAL-
NI IN RAZVOJNI DEJAVNOSTI

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ljubljana, Dunajska cesta 104
Ustanovitelja: Republika Slovenija, za

katero izvaja ustanoviteljske pravice in ob-
veznosti Vlada Republike Slovenije, Ljub-
ljana, Gregorčičeva 20, in Mednarodni cen-
ter za družbena podjetja – ICPE, Ljublja-
na,  Dunajska  104,  vstopila  28.  4.  1995,
odgovornost:  odgovarjata  do  določene
višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik mag. Tičar Bojan, Ljubljana, Po-
lanškova 29, imenovan 26. 5. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: akademik prof.
dr. Blinc Robert, vstopil 27. 6. 1995, dr.
Genorio Rado, Baškovič Ciril, dr. Hudej
Franc in Vrenko Erik, vstopili 29. 6. 1995,
dr. Pirkmajer Edo, Poglajen Tomaž in dr.
Oblak Maks, vstopili 19. 7. 1995.

Dejavnost, vpisana 10. 11. 1995: 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-31820

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02331  z  dne  6.  11.  1995  pri  subjektu
vpisa GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE,
podjetje za organizacijo domačih in med-
narodnih sejmov in razstav, p.o., Ljub-
ljana, Dunajska cesta 18, sedež: Dunajska
cesta  18,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/00524/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz p.o. v d.o.o., uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in ustanoviteljev ter os-
novni kapital s temile podatki:

Matična št.: 5003121
Firma: GOSPODARSKO RAZSTAVI-

ŠČE, družba za organizacijo domačih in
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mednarodnih sejmov in razstav, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana   firma:   GOSPODARSKO
RAZSTAVIŠČE, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 1.788,388.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Sloveni-

je, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 21. 4.
1995, vložek 1.788,388.000 SIT.

Rg-31822

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00606 z dne 27. 10. 1995 pod št. vložka
1/26921/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5891345
Firma: MIZARSTVO ŠTIFTER & Co.,

Podjetje za obdelavo lesa in proizvodnjo
lesenih izdelkov, d.n.o.

Skrajšana firma: MIZARSTVO ŠTIF-
TER & Co., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Grosuplje, Plešivica pri Žalni
33

Ustanovitelja: Štifter Bojan, in Štifter
Nada, oba iz Grosupljega, Obrtniška 9, vsto-
pila 10. 1. 1995, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Štifter Bojan in družbenica Štifter Nada,
imenovana 10. 1. 1995, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 10. 1995: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5224
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;

7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9500
Zasebna gospodinjstva z zaposlenim oseb-
jem.

Rg-31823

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01736 z dne 27. 10. 1995 pri subjektu
vpisa ZIR-PFS, podjetje za poslovno fi-
nančne storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Koprska  94,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/07130/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5386144
Osnovni kapital: 1,539.000 SIT
Ustanovitelja: ZIR, d.o.o., Ljubljana, Ko-

prska 94, vstop 12. 4. 1990, vložek 76.950
SIT, in Rehar Lidija, Ljubljana, Pod bukva-
mi 40, vstop 25. 2. 1991, vložek 1,462.050
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 27. 10. 1995: 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 723 Obdela-
va podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-31825

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04856 z dne 20. 10. 1995 pri subjektu
vpisa ORIENT TRADE, podjetje za zu-
nanjetrgovinsko dejavnost, sedež: Kurir-
ska  pot  4,  Vrhnika,  pod  vložno  št.
1/06332/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
firme in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5366879
Firma: ORIENT TRADE, družba za

zunanjetrgovinsko dejavnost, d.o.o., Vrh-
nika

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Dejavnost družbe: trgovina na debelo in

drobno z živilskimi izdelki: žita in mlevski
izdelki, vrtnine, sadje in njih izdelki, meso,
živina in mesni izdelki, ribe in ribji izdelki,
alkoholne in brezalkoholne pijače, živila in
predmeti za gospodinjstvo, govedo, perut-
nina in divjad; trgovina na debelo in drobno
z neživilskimi izdelki; tekstilno blago, kon-
fekcija, krzneno blago, vrvarsko blago, ko-
nopljeni in jutovi izdelki; izdelki iz gumija,
kavčuka in plastičnih mas, usnje, sedlarsko
in jermensko blago in potrebščine, surove
kože, volna in krzno, živalski odpadki in
dlaka, kovinski in železarski izdelki, valjani
in vlečeni izdelki črne in barvne metalurgi-

je, elektrotehnični in elektronski aparati, ra-
dio in TV aparati, strojni deli in pribor, elek-
trotehnični stroji, instrumenti, oprema in
elektrotehnični materiali in svetlobna tele-
sa, gradbeni, sanitarni inštalacijski in ogre-
valni material, pohištvo, keramika, steklo in
porcelan ter plastični izdelki za gospo-
dinjstvo in druge namene, tobačni izdelki,
vžigalice in potrebščine, galanterija, bižute-
rija, bazarsko blago in igrače, kmetijski stro-
ji in orodje, umetna gnojila, semensko bla-
go, sadni material in sredstva za varstvo
rastlin, medicinske, farmacevtske surovine,
izdelki in preparati, oprema, deli, pribor in
potrošni material, izdelki domače obrti in
umetniških poklicev, sekundarne surovine
– odpadki, tehnična oprema in rezervni deli,
orodje in potrebščine, reprodukcijski in po-
trošni material za oskrbo proizvodnje, obrti,
infrastrukturnih in storitvenih dejavnosti,
drogerijsko blago, parfumerijsko in kozme-
tično blago, obutev in potrebščine, fotograf-
ski in kinematografski aparati, instrumenti
in aparati za potrebe izobraževanja,
znanstvenega raziskovanja in za poklicno
uporabo, čebelarski material in potrebščine,
starine in umetnine, stare stvari; izvoz in
uvoz živilskih izdelkov: žita in mlevski iz-
delki, vrtnine, sadje in njih izdelki, meso,
živila in mesni izdelki, ribe in ribji izdelki,
alkoholne in brezalkoholne pijače, živila in
predmeti za gospodinjstvo, govedo, perut-
nina in divjad; izvoz in uvoz neživilskih
izdelkov: tekstilno blago, konfekcija in krz-
neno blago, vrvarsko blago, konopljeni in
jutovi izdelki; izdelki iz gumija, kavčuka in
plastičnih mas, usnje, sedlarsko in jermen-
sko blago in potrebščine, surove kože, vol-
na in krzna, živalski odpadki in dlaka, ko-
vinski in železarski izdelki, valjani in vleče-
ni izdelki črne in barvne metalurgije, elek-
trotehnični in elektronski aparati, radio in
TV aparati, strojni deli in pribor, elektroteh-
nični stroji, instrumenti, oprema in elektro-
tehnični material in svetlobna telesa, grad-
beni, sanitarni, inštalacijski in ogrevalni ma-
terial, pohištvo, keramika, steklo, porcelan
in plastični izdelki za gospodinjstvo in dru-
ge namene, tobačni izdelki, vžigalice in po-
trebščine, galanterija, bižuterija, bazarsko
blago in igrače, kmetijski stroji in orodja,
umetna gnojila, semensko blago, sadni ma-
terial in sredstva za varstvo rastlin, medi-
cinske in farmacevtske surovine, izdelki in
preparati, oprema, deli, pribor in potrošni
material, izdelki iz domače obrti in umet-
niških poklicev, sekundarne surovine – od-
padki, tehnična oprema in rezervni deli,
orodja in potrebščine, reprodukcijski in po-
trošni material za oskrbo proizvodnje, obrti,
infrastrukturnih in storitvenih dejavnosti,
drogerijsko blago, parfumerijsko in kozme-
tično blago, obutev in potrebščine, fotograf-
ski in kinematografski aparati, instrumenti
in aparati za potrebe izobraževanja,
znanstvenega raziskovanja in za poklicno
uporabo, čebelarski material in potrebščine,
starine in umetnine, stare stvari; gostinske
storitve, nastanitve in prehrana; opravljanje
storitev v zunanjetrgovinskem prometu: za-
stopanje tujih in domačih firm, posredniške
storitve v mednarodnem prometu, medna-
rodno prometno agencijski posli, komercial-
ni posli pri realizaciji zunanjetrgovinskega
prometa, svetovanje in storitve na področju
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marketinga, ekonomske, organizacijske in
tehnološke storitve, konzultantske storitve,
organizacijske in ekonomske študije, anali-
ze in podobno, zastopanje tujih firm s kon-
signacijsko prodajo, leasing tehnološke
opreme.

Rg-31828

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13859 z dne 23. 10. 1995 pri subjektu
vpisa DOM TRADE, d.o.o., podjetje za
trgovino in promet, osebne in neosebne
storitve, gostinstvo, proizvodnjo ter ko-
mercialni  marketing,  Ljubljana,  sedež:
Tabor  14,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/21216/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, osnovnega kapitala in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5715440
Firma: DOM TRADE, podjetje za tr-

govino in promet, osebne in neosebne sto-
ritve ter komercialni marketing, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: DOM TRADE, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Streliška 12/II
Osnovni kapital: 2,600.000 SIT
Ustanovitelji: Šormaz Ljubomir, Ljub-

ljana, Majaronova ul. 28, vstopil 20. 7. 1994,
vložil 1,352.000 SIT, ter Lučić Ljubiša,
Ljubljana, Cesta v Dvor 18, Mujić Armina,
Ljubljana, Cesta v Dvor 18, in Malagić En-
ver, Zagreb, Vitezovićeva 82/I, vstopili
1. 12. 1992, vložili po 416.000 SIT – odgo-
vornost: ne odgovarjajo; Remec Marija, iz-
stopila 20. 7. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šormaz Ljubomir, imenovan 20. 7.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 10. 1995: 151
Proizvodnja, predelava in konzerviranje me-
sa in proizvodnja mesnih izdelkov; 152 Pre-
delava in konzerviranje rib, proizvodnja rib-
jih izdelkov; 153 Predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin, 154 Proizvodnja rastlin-
skih in živalskih olj in maščob; 155
Predelava mleka in proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 156 Mlinarstvo, proizvodnja škroba
in škrobnih izdelkov; 157 Proizvodnja kr-
mil za prehrano živali; 158 Proizvodnja dru-
gih živil; 159 Proizvodnja pijač; 171 Pripra-
va in predenje tekstilnih vlaken; 172 Tkanje
tekstilij; 173 Plemenitenje tekstilij; 174 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
175 Proizvodnja drugih tekstilij; 176 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
177 Proizvodnja pletenih in kvačkanih iz-
delkov; 181 Proizvodnja usnjenih oblačil;
182 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov; 183 Strojenje in dodelava krzna; pro-
izvodnja krznenih izdelkov; 201 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 202
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 203
Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene
embalaže; 205 Proizvodnja drugih lesenih
izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 282 Proizvodnja kovin-
skih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 283 Proizvodnja parnih kotlov,

razen kotlov za centralno ogrevanje; 284
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 285 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; splošna me-
hanična dela; 286 Proizvodnja rezilnega in
drugega orodja, ključavnic, okovja; 287 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov; 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Instala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 455 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 501 Trgovina z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 504 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motorih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
505 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgo-
vina na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki v specializiranih prodjalnah; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, me-
dicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost ho-
telov; 552 Dejavnost domov, kampov in dru-
gih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; podjet-
niško svetovanje; upravljanje s holding
družbami; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 743 Tehnični preizku-
si in analize; 744 Ekonomska propaganda;
745 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile; 746 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 747 Čiščenje
stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 921 Filmska in videodejavnost; 922 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 923 Druge
razvedrilne dejavnosti; 924 Dejavnost ti-
skovnih agencij; 925 Dejavnost knjižnic, ar-
hivov, muzejev in druge kulturne dejavno-
sti; 926 Športna dejavnost; 927 Druge de-
javnosti za sprostitev; 930 Druge storitvene
dejavnosti.

Rg-31833

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15116 z dne 23. 10. 1995 pri subjektu
vpisa KOMPLAST, podjetje za montažo,
instalacije in marketing, d.o.o., Ljublja-
na,  sedež:  Podsmreka  3,  Dobrova  pri
Ljubljani, pod vložno št. 1/11358/00 vpisa-

lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5556686
Osnovni kapital: 1,528.200 SIT
Ustanovitelj: Mrak Lovrenc, Dobrova pri

Ljubljani, Podsmreka 3, vstop 26. 12. 1990,
vložek 1,528.200 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 23. 10. 1995: 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5540
Točenje pijač in napitkov; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize.

Rg-31834

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12283 z dne 26. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa LIMON, podjetje za gostinstvo, trgovi-
no in turizem, d.o.o., Nova vas 70, Nova
vas, sedež: Nova vas 70, Nova vas, pod
vložno št. 1/19340/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo dejav-
nosti in povečanje osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5642124
Osnovni kapital: 1,743.200 SIT
Ustanovitelj: Đekić Limon, Nova vas 70,

vstop 13. 7. 1992, vložek 1,743.200 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se dopolni z dejavnostjo: grad-
bene storitve, kot so nizka in visoka gradnja
in zaključna in obrtna dela v gradbeništvu.

Dejavnost se odslej glasi: opravljanje go-
stinskih storitev, kot so točenje alkoholnih
in brezalkoholnih pijač, priprava hladnih in
toplih jedi, storitve nastanitve, organizacija
gostinskih prireditev (veselice ipd.); trgovi-
na na debelo in drobno z živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi vseh trgovskih strok; sto-
ritve na področju turizma, kot so agencijski
posli in zastopanje v okviru turističnih de-
javnosti, turistično posredovanje; gradbene
storitve, kot so nizka in visoka gradnja in
zaključna in obrtna dela v gradbeništvu.

Rg-31836

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12641 z dne 26. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa KOGRA, gradbeno podjetje, d.o.o., Ko-
čevje, sedež: Klinja vas 40, Kočevje, pod
vložno št. 1/11835/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo usta-
noviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5483077
Osovni kapital: 1,709.000 SIT
Ustanovitelji: Kryžanovsky Andrej in

Planinc Igor, izstopila 10. 6. 1994; Stanešić
Anton, Brod na Kolpi, Gornje Tihovo 3,
Orsag Željko, Stara cerkev, Gorenje 67, Kri-
žaj Milan, Kočevje, Klinja vas 42, in Janež
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Anton, Kočevje, Šeškova 9, vstopili 1. 12.
1990, vložili po 427.250 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Rg-31837

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12382 z dne 26. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa PANTA CON, zavarovalna agencija,
d.o.o., sedež: Selo 8, Šentvid pri Stični,
pod vložno št. 1/24991/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5822882
Sedež: Ljubljana, Dunajska 101.

Rg-31838

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12546 z dne 28. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa T.R.S., trgovina, računalništvo in sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, Novi trg 2, sedež:
Novi  trg  2,  Ljubljana, pod vložno št.
1/13197/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje družbe iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, ustanoviteljev, de-
ležev, osnovnega kapitala in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5542049
Firma: T.R.S., podjetje za trgovino, ra-

čunovodstvo in storitve, d.n.o., Ljublja-
na, Novi trg 2

Skrajšana firma: T.R.S., d.n.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Bisaro Vasja, vstopil

22. 8. 1991, in Bisaro Jadranka, vstopila
8. 6. 1994, oba iz Ljubljane, Novi trg 2,
vložila po 2.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Bisaro Jadranka, imenovana 8. 6. 1994.

Rg-31839

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12313 z dne 28. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa  FRANCELJ,  podjetje  za  storitve,
d.o.o., Ljubljana, Pot k ribniku 28, sedež:
Pot k ribniku 28, Ljubljana, pod vložno
št. 1/20086/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5673747
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Francelj Janez, Ljubljana,

Pot k ribniku 28, vstop 28. 9. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31840

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12367 z dne 28. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa  PROMIT,  podjetje  za  proizvodnjo,
montažo,  inženiring,  trgovino  in  go-
stinstvo, d.o.o., Hruševo 67, Dobrova, se-
dež: Hruševo 67, Dobrova, pod vložno št.
1/14078/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, ustanoviteljev, deležev in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5540054
Firma: PROMIT & BREZAVŠČEK in

ostali, družba za proizvodnjo, montažo,
inženiring, trgovino in gostinstvo, Dobro-
va, d.n.o.

Skrajšana firma: PROMIT & BREZA-
VŠČEK in ostali, Dobrova, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Brezavšček Marija, vsto-
pila 14. 10. 1991, in Brezavšček Vincenc,
vstopil 9. 6. 1994, oba z Dobrove, Hruševo
67, vložila po 4.000 SIT, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Brezavšček Vincenc, imenovan 16. 6.
1994.

Rg-31847

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09967 z dne 5. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa  MISTERX,  podjetje  za  inženiring,
gradbeništvo, export-import, gostinstvo,
posredovanje,  storitvene  in  proizvodne
dejavnosti, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tr-
žaška  2,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/20041/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža in osnovnega
kapitala družbe s temile podatki:

Matična št.: 5673526
Sedež: Ljubljana, Proletarska 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Marković Zlatko, Ljublja-

na, Krivec 1, vstop 17. 8. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31848

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08294 z dne 9. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa PINKS COMMERCE, d.o.o., Ljublja-
na, Marinkov trg 4, sedež: Marinkov trg
4, Ljubljana, pod vložno št. 1/06716/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme,
sedeža in ustanoviteljev ter skrajšano firmo
s temile podatki:

Matična št.: 5360315
Firma: PINKS COMMERCE-PANTIČ

IN DRUŽBENIKI, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PINKS COMMERCE-

PANTIČ IN DRUŽENIKI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Rusjanov trg 3
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Pantić Nikola in Pantić

Nevenka, oba iz Ljubljane, Rusjanov trg 3,
vstopila 23. 5. 1994, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Pantić Nikola in Pantić Nevenka,
imenovana 23. 5. 1994; zastopata družbo
brez omejitev.

Rg-31849

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08292 z dne 9. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa MODUX, podjetje za proizvodnjo, tr-
govino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Miv-

ka 32, sedež: Mivka 32, Ljubljana, pod
vložno št. 1/09584/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o. in spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5436575
Firma:  MODUX  –  KRAŠNA  IN

DRUŽBENIKI, podjetje za proizvodnjo,
trgovino  in  storitve,  d.n.o.,  Ljubljana,
Mivka 32

Skrajšana firma: MODUX, d.n.o., Ljub-
ljana, Mivka 32

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Krašna Tadeja, dipl. oec.,
Bohinjska Bistrica, Prečna ulica 3, vstopila
5. 11. 1990, in Krašna Simon, strojni teh-
nik, Ljubljana, Mivka 32, vstopil 6. 1. 1994,
vložila po 1.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Rg-31850

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08396 z dne 6. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa  FUMA,  svetovanje,  trgovina,  d.o.o.,
Domžale, sedež: Perkova 23a, Domžale,
pod vložno št. 1/14436/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega  kapitala  in  zastopnika  s  temile
podatki:

Matična št.: 5542898
Osnovni kapital: 3,825.000 SIT
Ustanovitelj: Narat Matej, Domžale, Per-

kova 23a, vstop 16. 12. 1991, vložek
3,825.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Khawaja Rechelleju, ki je bil raz-
rešen 13. 5. 1994.

Rg-31852

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07089 z dne 23. 10. 1995 pri subjektu
vpisa TASK RAČUNALNIŠKI INŽENI-
RING, d.o.o., sedež: Belokranjska c. 2,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02595/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, dejavnosti in osnovnega ka-
pitala ter skrajšano firmo s temile podatki:

Matična št.: 5808677
Firma: TASK, d.o.o., Podjetje za trgo-

vino, inženiring in zastopstva
Skrajšana firma: TASK, d.o.o., Ljub-

ljana
Osnovni kapital: 1,852.893,20 SIT
Ustanovitelj: Terkaj Andrej, Ljubljana,

Linhartova c. 70, vstop 23. 10. 1989, vložek
1,852.893,20 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost se spremeni in se odslej glasi:
razvoj, projektiranje, izdelava, instalacija,
trženje in vzdrževanje programske in stroj-
ne računalniške opreme, računalniške, or-
ganizacijske in tehnološke storitve, pred-
vsem poslovno svetovanje, svetovanje s po-
dročja računalništva, komunikacij in infor-
macijskih sistemov ter izdelava idejnih in
glavnih projektov računalniško podprtih in-
formacijskih sistemov oziroma grobe in de-
tajlne zasnove aplikativnih rešitev; izobra-
ževanje uporabnikov ter organiziranje se-
minarjev in posvetov; založniška dejavnost,
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predvsem izdajanje strokovne literature,
strokovno varnostno tehničnih navodil ter
propagandnega materiala; zastopanje ter po-
sredovanje pri prodaji računalniške opre-
me; trgovina na debelo in drobno z živilski-
mi in neživilskimi izdelki; zastopanje in
predstavljanje domačih in tujih firm; po-
sredniške, komisijske, konsignacijske, mar-
ketinške, leasing, raziskovalno-razvojne in
druge storitve in poslovno svetovanje vseh
vrst; finančni in računalniški inženiring; zbi-
ranje sredstev za financiranje naložb in fi-
nančne naložbe; proizvodnja, montaža, ser-
visiranje, vzdrževanje računalnikov, raču-
nalniške strojne in programske opreme ter
drugih strojev in naprav; proizvodnja izdel-
kov iz lesa, usnja, kovin, tekstila, kamna,
stekla, plastičnih mas in popravilo teh iz-
delkov; svetovanje in posredovanje na po-
dročju financ in davčno svetovanje; menjal-
niški in agencijski posli; posredovanje, na-
kup, prodaja ter drug promet z nepremični-
nami; gostinske in turistične storitve vseh
vrst doma in v tujini; prirejanje sejmov, raz-
stav, seminarjev, tečajev, kulturnih, šport-
nih in zabavnih prireditev; vzgoja in izobra-
ževanje otrok in odraslih; kadrovske stori-
tve, posredovanje, svetovanje in pomoč pri
kadrovanju in zaposlovanju.

Rg-31854

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10654 z dne 10. 10. 1995 pri subjektu
vpisa DIOKOM, trade international, pod-
jetje za trgovino na veliko in malo, d.o.o.,
Ljubljana, Cigaletova 11, sedež: Cigale-
tova  11,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/14665/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev in os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5544254
Osnovni kapital: 1,511.199 SIT
Ustanovitelja: DIKM – HOLDING, d.d.,

Split, vložek 1,007.466 SIT, in DIOKOM –
KOMERC, d.d., Split, vložek 503.733 SIT,
oba iz Splita; put Brodarice 6, vstopila
14. 11. 1991, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-31858

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13835 z dne 23. 10. 1995 pri subjektu
vpisa AMES, avtomatski merilni sistemi
za okolje, d.o.o., Ljubljana, Jamova 39,
sedež: Jamova 39, Ljubljana, pod vložno
št. 1/19460/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5633109
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Božjak Vladimir, Ivančna

Gorica, Škrjanče 9, vložek 100.500 SIT,
Božnar Marija, Šmarje-Sap, Mali Vrh 78,
vložek 109.500 SIT, Diallo Bano, Ljublja-
na, Molniške čete 9, vložek 160.500 SIT,
Drenik Marko, Ljubljana, Clevelandska 15,
vložek 78.000 SIT, Glavič Boris, Ljubljana,
Volaričeva 6, vložek 87.000 SIT, Lavrič
Igor, Postojna, Tržaška 49c, vložek 82.500
SIT, Lesjak Martin, Ljubljana, Vogelna 8,
vložek 193.500 SIT, Mlakar Primož, Ljub-
ljana, Černetova 3a, vložek 160.500 SIT,

Pišek Jože, Vrhnika, Stara cesta 37, vložek
78.000 SIT, Polak Zlatko, Vuzenica, Zgor-
nji trg 10, vložek 109.500 SIT, Rupnik
Zdravko, Idrija, Rožna 4, vložek 160.500
SIT, Šantelj Milan, Postojna, Globočnikova
10, vložek 129.000 SIT, Uršič Tomaž, Ra-
kek, Vodovodna 3, vložek 51.000 SIT –
vstopili 17. 7. 1992, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Rg-31860

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15103 z dne 23. 10. 1995 pri subjektu
vpisa LAN, Trgovsko podjetje na veliko
in malo, d.o.o., Podutiška 66, Ljubljana,
sedež: Podutiška 66, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/03091/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala, razširitev dejavnosti in pristop novih
družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5327733
Osnovni kapital: 1,520.478,50 SIT
Ustanovitelji: Živec Tanja-Viktorija, vs-

top 8. 3. 1990, vložek 304.095,70 SIT, Ži-
vec Viktor-Jože, vstop 11. 12. 1989, vložek
456.143,55 SIT, Živec Julijana-Franka, vs-
top 12. 10. 1994, vložek 456.143,55 SIT,
Živec Katarina, vstop 12. 10. 1994, vložek
304.095,70 SIT, vsi iz Ljubljane, Podutiška
66, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 23. 10. 1995: 1716
Proizvodnja šivalnih sukancev; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2852 Splošna mehanična dela; 51 Posred-
ništvo in trgovina na debelo, razen z motor-
nimi vozili; 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; 5121 Trgo-
vina na debelo z opr. za AOP; 5122 Trgovi-
na na debelo 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;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-

jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 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; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 52 Trgovina na
drobno, razen z motornimi vozili; popravila
izdelkov široke porabe; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
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52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje.

Rg-31861

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15921 z dne 8. 12. 1995 pri subjektu vpi-
sa Zdravstveni dom Trbovlje, p.o., Tr-
bovlje, Rudarska cesta 12, sedež: Rudar-
ska  c.  12,  Trbovlje,  pod  vložno  št.
1/3223/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo pooblaščenca in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5063094
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Fakin Samo, razrešen 10. 6. 1995;
direktor Prelesik Uroš, spec. oftalmolog,
imenovan 10. 6. 1995, zastopa zdravstveni
dom brez omejitev, razen pri sklepanju prav-
nih poslov v zvezi z nakupom in prodajo
nepremičnin, za kar mora pridobiti soglasje
ustanoviteljice.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1995: 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 851 Zdravstvo; 8512 Izvenbolnišnič-
na zdravstvena dejavnost; 8513 Zoboz-
dravstvena dejavnost; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti.

Rg-31862

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16599 z dne 21. 11. 1995 pri subjektu
vpisa ISKRA TELTIM, d.o.o., Podjetje
za  proizvodnjo  elektronskih  elementov
avtomatizacije, sedež: Savska c. 3, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/13024/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala, imenovanje nadzor-
nega sveta, spremembo ustanoviteljev, de-
ležev in zastopnika ter uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5521572
Osnovni kapital: 1,515.100 SIT
Ustanovitelji: ISKRA HOLDING, d.d.,

Matko Damjan, Zemljič Marjan, Zajec Jo-
žef in Pahor Božidar, izstopili 14. 4. 1995;
ISKRA TELA, d.o.o., Ljubljana, Savska c.
3, izstopila 14. 4. 1995, vložila 1,515.100
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pahor Božidar, Ljubljana, Grampov-
čanova 39, imenovan 24. 4. 1992, zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kavkler Stani-
slav, Veren Štefan in Peternel Irena, vstopi-
li 29. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana 21. 11. 1995: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 3120 Proizvodnja naprav za distribu-
cijo in krmiljenje elektrike; 3161 Proizvod-
nja druge električne opreme za stroje in vo-
zila; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize.

Rg-31864

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18266 z dne 20. 11. 1995 pri subjektu
vpisa INTERTRANSPORT, ekonomske in
organizacijske storitve, d.o.o., Ljubljana,
Cesta VII. korpusa 1, sedež: Cesta VII.
korpusa  1,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/04405/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo družbenikov, sedeža,
kapitala in deležev, uskladitev dejavnosti in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5305527
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Fakin Stanislava, Ljublja-

na, Ulica bratov Martinec 41, vložek
34.687,50 SIT, Djakič Edvarda, Ljubljana,
Jakčeva 8, vložek 34.687,50 SIT, Kovič
Svetlana, Kresnice, Jesenje 5, vložek
34.687,50 SIT, Krištof Vojko, Ljubljana, Po-
stojnska 21, vložek 13.875 SIT, Krivec Lju-
bica, Logatec, Gozdna pot 22, vložek
34.687,50 SIT, Medvešek Lučka, Ljublja-
na, Brodarjev trg 12, vložek 34.687,50 SIT,
Mraz Marija, Ljubljana, Polje 347, vložek
34.687,50 SIT, Perša Vanda, Ljubljana, Pe-
trčeva 12, vložek 34.687,50 SIT, Prebil Ma-

rija-Nada, Ljubljana, Milčetova pot 23, vlo-
žek 34.687,50 SIT, Primar Marko, Ljublja-
na-Novo Polje, Novo Polje, Cesta XII/5, vlo-
žek 13.875 SIT, Šerjak Vera, Škofljica, Pi-
java Gorica 61, vložek 34.687,50 SIT, Šo-
dič Polonca, Ljubljana, Zelena pot 13,
vložek 13.875 SIT, Zaviršek Silva-Fani,
Ljubljana, Tovarniška 31, vložek 13.875
SIT, Zupan Zlatka, Ljubljana, Brodarjev trg
15, vložek 34.687,50 SIT, INTERTRANS,
Ljubljana, Ljubljana, Tivolska 50, vložek
1,000.500 SIT, in Krkač Frančiška, Ljublja-
na, Brilejeva 19, vložek 27.750 SIT, ki so
vstopili 22. 12. 1989, Ocepek Mateja, Ljub-
ljana, Levičnikova ulica 6, vložek 34.687,50
SIT, in Svetek Božidara, Ljubljana, Jurčko-
va cesta 70, vložek 34.687,50 SIT, ki sta
vstopili 1. 10. 1992 – odgovornost: ne od-
govarjajo; Blažič Vida, Hafner Breda, Kosi
Jelka, Lindič Kristina, Ljubič Natalija, Ni-
količ Mirjana, Papež Ana, Trebežnik Tatja-
na, Parkelj Martin, Skubic Nuša, Snoj Mari-
ja, Svetek Lučka, Šajn Germana in Škoda
Helena, izstopili 1. 10. 1992, Demšar Peter,
Jerko Mija, Lovšin Marija, Mrak Boris, Pu-
celj Barbka in Valenčič Hinko, izstopili
27. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pre-
bil Marija-Nada, razrešena 27. 12. 1994 kot
zastopnica in imenovana za direktorico, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 11. 1995: 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 511 Posredništvo; 517 Druga
trgovina na debelo; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 601
Železniški promet; 602 Drug kopenski pro-
met; 603 Cevovodni transport; 611 Pomor-
ski promet; 612 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 621 Zračni promet na rednih lini-
jah; 622 Izredni zračni promet; 631 Prekla-
danje, skladiščenje; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 641 Poštne
in kurirske storitve; 723 Obdelava podat-
kov; 731 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 732 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humani-
stike; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
744 Ekonomska propaganda; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost
vozniških šol.

Rg-31866

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18595 z dne 15. 12. 1995 pri subjektu
vpisa K & K SOFTWARE, računalniški
inženiring, Ljubljana, d.o.o., sedež: Leni-
nov  trg  8,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/07406/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo družbenikov, sedeža in dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5387094
Sedež: Ljubljana, Planinska cesta 31
Osnovni kapital: 1,547.252 SIT
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Ustanovitelja: Kovač Darko, Ljubljana,
Planinska cesta 31, vstop 6. 6. 1990, vložek
1,547.252 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kozak Jernej, izstop 15. 2. 1994.

Dejavnost, vpisana 15. 12. 1995: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debe-
lo s kemičnimi prozvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no 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; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost

knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7481
Fotografska dejavnost; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 80421 Dejav-
nost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Razveljavi se sklep Srg 1373/94 z dne
20. 3. 1995 in se nadomesti s sklepom Srg
18595/94.

Rg-31867

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18739 z dne 2. 11. 1995 pri subjektu vpisa
MERCATOR-DOLOMITI,  d.d.,  trgovin-
sko  podjetje,  Ljubljana,  sedež:  Trnovski
pristan  2,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/02776/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5008620
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ravbar Vinko, razrešen 31. 12. 1994;
zastopnik Anžlovar Dušan, Grosuplje, Pri
mostu št. 7, imenovan 4. 10. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-31869

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18755 z dne 13. 11. 1995 pri subjektu
vpisa OPTIMA, Leasing, družba za lea-
sing avtomobilov in drugih proizvodov,
d.d., Ljubljana, Dunajska 22, sedež: Du-
najska  22,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/23497/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah spremembo osnovnega kapitala in
spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5775159
Osnovni kapital: 19,000.000 SIT
Ustanovitelji: Hyundai Avto Trade,

d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22, PROFIN,
družba za gospodarjenje, d.d., Vrhnika, Tr-
žaška 28, in ostali vlagatelji, ki so razvidni
iz seznama v spisu, vstopili 14. 4. 1993,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31870

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18747 z dne 7. 12. 1995 pri subjektu vpi-
sa SCT Stanovanjski inženiring, d.o.o.,
Štihova 26, Ljubljana, sedež: Štihova 26,
Ljubljana, pod vložno št. 1/17394/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, uskladitev de-
javnosti in spremembo firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5605393
Firma:  SCT  Stanovanjski  inženiring,

gradbeništvo,  inženiring  in  trgovina,
d.o.o., Štihova 26, Ljubljana

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Splošno gradbeno podjetje

Slovenija ceste Tehnika Obnova, d.d., Ljub-
ljana, Slovenska 56, vstop 26. 3. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 7. 12. 1995: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitaro opremo; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje.

Rg-31872

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19810 z dne 21. 11. 1995 pri subjektu
vpisa  TRANSEUROPA,  EXPORT  IM-
PORT, mešana družba z omejeno odgo-
vornostjo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pod-
gorska  10,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/05381/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, dele-
žev, osnovnega kapitala in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5331447
Osnovni kapital: 1,516.000 SIT
Ustanovitelji: Šuc Rajmond, izstop 5. 5.

1994; TRAGENT, TRANSPORT IN
PREVOZI, d.o.o., Ljubljana, Podgorska 10,
vstop 19. 12. 1989, vložek 727.680 SIT,
Bavcon-Makovec Nevenka, Nova Gorica,
Stara Gora 18a, vstop 27. 12. 1994, vložek
788.320 SIT – odgovornost: ne odgovarja-
ta; Sekulič Jovan, izstop 27. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Sekulič Jovan, razrešen 27. 12.
1994; direktor Horvat Alojz, Ljubljana, Pod
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lipami 56, imenovan 28. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 11. 1995: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij.

Rg-31873

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19816 z dne 21. 11. 1995 pri subjektu
vpisa Hyundai Avto Trade, družba za zu-
nanjo in notranjo trgovino z avtomobili,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22, sedež: Du-
najska  22,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/13576/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
spremembo pooblastil zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5526485
Osnovni kapital: 31,307.341,60 SIT
Ustanovitelj: Mednarodno podjetje Slo-

venijales, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22,
vstop 22. 10. 1991, vložek 31,307.341,60
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bogataj Bogomir, Ljubljana, Lin-
hartova 5, imenovan 1. 1. 1995, zastopa
družbo brez omejitev, razen pri sklepanju
naslednjih pogodb: pogodb o nakupu, pro-
daji ter obremenitvi nepremičnin, ki jih
sklepa po predhodnem soglasju ustanovi-
telja; pogodb o prometu blaga in storitev
nad vrednostjo 500.000 DEM v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije, ki jih sklepa po predhodnem so-
glasju ustanovitelja; pogodb o nakupu in
prodaji osnovnih sredstev ter drugih vlaga-
njih, katere sklepa po predhodnem soglas-
ju ustanovitelja; pogodb o najemanju in
dajanju kratkoročnih kreditov in garancij-
skih pogodb nad vrednostjo 100.000 DEM,
v tolarski protivrednosti po srednjem teča-
ju Banke Slovenije, ki jih sklepa po pred-
hodnem soglasju ustanovitelja; pogodb o
najemanju in dajanju dolgoročnih kreditov
in garancijskih pogodb, ki jih sklepa po
predhodnem soglasju ustanovitelja.

Rg-31881

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05665 z dne 12. 10. 1995 pri subjektu
vpisa TRIS, Podjetje za svetovanje in raz-
voj, d.o.o., Ljubljana, Grintovška 22, se-
dež: Grintovška 22, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/02574/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5296528

Firma: TRIS, d.o.o., Podjetje za sveto-
vanje in razvoj, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Brilejeva 9
Osnovni kapital: 1,520.888 SIT
Ustanovitelj: Čehovin Igor, Ljubljana,

Grintovška ul. 22, vstop 23. 10. 1989, vlo-
žek 1,520.888 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Črtajo se naslednje dejavnosti: gradbe-
ništvo, projektiranje na področju gradbeniš-
tva, razvoj merskih inštrumentov in oprav-
ljanje meritev, svetovanje na področju eko-
logije, izkoriščanje gozdov.

Dejavnost družbe se dopolni z naslednji-
mi dejavnostmi: organizacija in izvajanje
posebnih oblik trgovanja (komisijske, ak-
cijske, licitacijske prodaje, leasing poslov),
zlasti cestnih vozil, bele tehnike, računal-
niške in druge opreme; promet z nepremič-
ninami; zastopniški, posredniški, agencijski,
komisijski, konsignacijski in komercialni
posli v prometu blaga in storitev; razvojno
raziskovalne storitve s področja avtomatske
obdelave podatkov, merske, strojne in pro-
gramske opreme; storitve raziskovanja ter
dajanja in uporabe informacij in znanja v
gospodarstvu in znanosti; organizacija in iz-
vedba strokovnih seminarjev, predavanj,
posvetov, tečajev, prikazov in drugih prire-
ditev; inženiring storitve na področju inve-
sticij, strojne elektro, gradbene, prehrambe-
ne, živilske in ekološke dejavnosti; pridobi-
vanje in odstopanje pravic industrijske last-
nine ter znanja in izkušenj (know-how);
posojanje računalniške, avdio, video in dru-
ge opreme; računovodske, knjigovodske, fi-
nančne, davčne organizacijske, tehnič-
no-tehnološke ter poslovno-administrativne
in druge neomenjene poslovne storitve ter
svetovanje in izdelava elaboratov; upravlja-
nje z nepremičninami ter čiščenje stanovanj-
skih in poslovnih prostorov; fotokopiranje
in razmnoževanje pisnega gradiva; turizem;
proizvodnja in popravilo čevljev in usnjena
galanterija; dela v gozdu; prevoz blaga in
potnikov v cestnem prometu; lekarništvo;
zbiranje in preprodaja reciklažnih odpad-
kov; proizvodnja izdelkov iz lesa in pohiš-
tvene opreme:

Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovi-
na na debelo in drobno z živilskimi in neži-
vilskimi izdelki; posredovanje pri trgovini
na debelo in drobno z živilskimi in neživil-
skimi izdelki; organizacija in izvajanje po-
sebnih oblik trgovanja (komisijske, akcij-
ske, licitacijske prodaje, leasing poslov),
zlasti cestnih vozil, bele tehnike, računal-
niške in druge opreme; promet z nepremič-
ninami; zastopniški, posredniški, agencijski,
komisijski, konsignacijski in komercialni
posli v prometu blaga in storitev; razvojno

raziskovalne storitve s področja avtomatske
obdelave podatkov, merske, strojne in pro-
gramske opreme; storitve raziskovanja ter
dajanja in uporabe informacij in znanja v
gospodarstvu in znanosti; izdelava program-
ske in strojne opreme ter svetovanje na po-
dročju avtomatske obdelave podatkov; or-
ganizacija in izvedba strokovnih seminar-
jev, predavanj, posvetov, tečajev, prikazov
in drugih prireditev; inženiring storitve na
področju investicij, strojne elektro, gradbe-
ne, prehrambene, živilske in ekološke de-
javnosti; pridobivanje in odstopanje pravic
industrijske lastnine ter znanja in izkušenj
(know-how); storitve reklame in ekonom-
ske propagande; izdelava in opremljanje vi-
deo posnetkov; posojanje računalniške, av-
dio, video in druge opreme; računovodske,
knjigovodske, finančne, davčne, organiza-
cijske, tehnično-tehnološke ter poslovno-ad-
ministrativne in druge neomenjene poslov-
ne storitve ter svetovanje in izdelava elabo-
ratov; upravljanje z nepremičninami ter
čiščenje stanovanjskih in poslovnih prosto-
rov; fotokopiranje in razmnoževanje pisne-
ga gradiva; turizem; proizvodnja in popra-
vilo čevljev in usnjena galanterija; dela v
gozdu, vinogradništvo in sadjarstvo; prevoz
blaga in potnikov v cestnem prometu; le-
karništvo; zbiranje in preprodaja reciklaž-
nih odpadkov; proizvodnja izdelkov iz lesa
in pohištvene opreme.

Rg-31893

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07049 z dne 28. 2. 1995 pri subjektu vpi-
sa LESNINA MG OPREMA, podjetje za
inženiring, d.d., Ljubljana, sedež: Parmo-
va 53, Ljubljana, pod vložno št. 1/19706/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5662257
Osnovni kapital: 7,000.000 SIT.

Rg-31895

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08442 z dne 8. 5. 1995 pri subjektu vpi-
sa VIATOR-KOTRANS, podjetje za kom-
binirani transport, d.o.o., sedež: Letališka
c. 33, Ljubljana, pod vložno št. 1/07526/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5386721
Osnovni kapital: 22,014.000 SIT
Ustanovitelj: VIATOR, podjetje za med-

narodni in tuzemski transport, p.o., Ljublja-
na, Dolenjska c. 244, vstop 28. 5. 1990, vlo-
žek 22,014.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Članice nadzornega sveta: Ločniškar
Minka, Tičar Slavka in Skaneti Marija, vsto-
pile 18. 5. 1994.

Rg-31897

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10059 z dne 12. 10. 1995 pri subjektu
vpisa UNING, d.o.o., podjetje za proizvod-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 55 – 4. X. 1996 Stran 3925

njo, trgovino in inženiring, Unec 25, Ra-
kek, sedež: Unec 25, Rakek, pod vložno št.
1/19672/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5654807
Osnovni kapital: 1,605.360 SIT
Ustanovitelji: Malc Anton, Ljubljana,

Poklukarjeva 14, in Kebe Alojz, Cerknica,
Tabor 25, vstopila 1. 9. 1992, vložila po
690.430 SIT, ter Kraševec Silvo, Cerknica,
Bračičeva 20, in Kovačič Rajko, Cerknica,
Notranjska 10, vstopila 1. 9. 1992, vložila
po 112.250 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Rg-31898

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10060 z dne 12. 10. 1995 pri subjektu
vpisa KOVIMEX, d.o.o., trgovina, pro-
izvodnja, storitve, Unec 25, Rakek, sedež:
Unec 25, Rakek, pod vložno št. 1/19673/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5655242
Osnovni kapital: 1,504.323 SIT
Ustanovitelja: Žnidaršič Jože, Cerknica,

Turšičeva 12, vstop 1. 9. 1992, vložek
1,233.544,90 SIT, in Žnidarič Miha, Rakek,
Vodovodna pot 27, vstop 13. 12. 1993, vlo-
žek 270.778,10 SIT – odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-31899

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10484 z dne 30. 11. 1995 pri subjektu
vpisa Avtohiša CLAAS, d.d., sedež: Leta-
liška  16,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/13815/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5540593
Osnovni kapital: 34,700.000 SIT.

Rg-31900

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10727 z dne 11. 10. 1995 pri subjektu
vpisa Medvešek Pušnik, Borzno posred-
niška hiša, d.d., Ljubljana, Gradnikove
brigade 11, sedež: Gradnikove brigade 11,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20856/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
povečanju osnovnega kapitala in predloži-
tev zapisnika skupščine s temile podatki:

Matična št.: 5698235
Vpiše se sklep skupščine z dne 9. 6.

1994, da se osnovni kapital poveča za
16,000.000 SIT.

Rg-31901

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11016 z dne 13. 10. 1995 pri subjektu
vpisa Slovenski institut za management,
Podjetje  za  gospodarsko  svetovanje,
Ljubljana,   d.o.o.,   sedež:   Kardeljeva
ploščad  1,  Ljubljana,  pod  vložno  št.

1/15918/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5573076
Osnovni kapital: 3,951.363,20 SIT
Ustanovitelji: Bohinc Rado, Ljubljana,

Hacetova 9, vložek 987.840 SIT, Kocbek
Marijan, Maribor, Jagičeva 7, vložek
1,580.545,30 SIT, in Tičar Bojan, Ljublja-
na, Polanškova 29, vložek 987.840,80 SIT,
ki so vstopili 30. 9. 1992, ter Slovenski ra-
ziskovalni inštitut za management, Ljublja-
na, Kardeljeva ploščad 1, vložek 395.136,30
SIT, ki je vstopil 10. 2. 1992 – odgovornost:
ne odgovarjajo.

Rg-31902

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12453 z dne 13. 12. 1995 pri subjektu
vpisa PLUTAL 92, podjetje za proizvod-
njo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Cesta v
Gorice 8, sedež: Cesta v Gorice 8, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/16691/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5576369
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: PLUTAL, Industrija zapi-

ralne embalaže, p.o., Ljubljana, Cesta v Go-
rice 8, vstop 30. 3. 1992, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31903

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12915 z dne 21. 11. 1995 pod št. vložka
1/27013/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5859948
Firma:  TECHNOTECH  INC.,  1013

Centre rd. Wilmington, Delaware, USA,
Podružnica Ljubljana, Stara Ježica 6

Skrajšana firma: TECHNOTECH INC.
USA, Podružnica Ljubljana

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Stara Ježica 6
Ustanovitelj: TECHNOTECH INC., De-

laware, ZDA, Centre rd. 1013, Wilmington,
vstop 25. 5. 1994, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Požun Kristian, Ljubljana, Stara Ježi-
ca 6, imenovan 25. 5. 1994, ima pooblastilo
za zastopanje pri dejavnostih, ki zadevajo
podružnico.

Dejavnost, vpisana 21. 11. 1995: 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 501 Trgovina z motornimi
vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5151 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 516 Trgovina na debelo s

stroji, napravami, priborom; 517 Druga tr-
govina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgo-
vina na drobno z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 551 De-
javnost hotelov; 522 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 602 Drug kopenski promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge po-
možne dejavnosti v prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
634 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 742 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 744 Ekonom-
ska propaganda; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 921 Filmska in videodejavnost;
923 Druge razvedrilne dejavnosti.

Rg-31905

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13814 z dne 12. 10. 1995 pri subjektu
vpisa Medvešek Pušnik, Borzno posred-
niška hiša, d.d., Ljubljana, Gradnikove
brigade 11, sedež: Gradnikove brigade 11,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20856/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5698235
Osnovni kapital: 30,000.000 SIT.

Rg-31906

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13905 z dne 13. 10. 1995 pri subjektu
vpisa GM KONZORCIJ, kompleksni in-
ženiring, d.o.o., Ob Mahovniški 11, Ko-
čevje, sedež: Ob Mahovniški 11, Kočevje,
pod vložno št. 1/18611/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5607736
Osnovni kapital: 2,244.000 SIT
Ustanovitelji: GRAMIZ KOČEVJE, p.o.,

Kočevje, Ob Mahovniški 11, vložek
1,099.560 SIT, AG INŽENIRING, d.o.o.,
Kočevje, Trg zbora odposlancev 56, vložek
583.440 SIT, in KOVINAR TRGOVINA,
d.o.o., Kočevje, Reška cesta 23, vložek



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3926 Št. 55 – 4. X. 1996

561.000 SIT – vstopili 19. 3. 1992, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-31907

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14224 z dne 8. 12. 1995 pri subjektu vpi-
sa ORBICO ELEKTRO, proizvodnja, tr-
ženje, storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Savlje  89,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/12292/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev in os-
novnega kapitala ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5488109
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Backović Radosav, Ljub-

ljana, Preglov trg 13, vložek 308.250 SIT,
Kokalj Bojan, Ljubljana, Preglov trg 10, vlo-
žek 289.200 SIT, Grego Ivo, Ljubljana, Beb-
lerjev trg 1, vložek 240.750 SIT, Salihagić
Muharem, Ljubljana, Beblerjev trg 8, vlo-
žek 129.150 SIT, Horvat Darko, Ljubljana,
Cesta dol. odreda 11, vložek 85.200 SIT,
Jež Stanko, Ljubljana, Bratov Učakar 132,
vložek 60.400 SIT, Bertoncelj Marko, Ljub-
ljana, Ane Ziherlove 4, vložek 60.300 SIT,
Duh Marjan, Ljubljana, Kvedrova 12, vlo-
žek 51.250 SIT, Jerebič Franc, Ljubljana,
Petrovičeva 5, vložek 36.950 SIT, Muller
Žani, Ljubljana, Slapnikova 6, vložek
20.750 SIT, in ORBICO, d.o.o., Ljubljana,
Savlje 89, vložek 217.800 SIT – vstopili
25. 11. 1991, odgovornost: ne odgovarjajo;
Martinčič Franc, Rugelj Dimitrij in Petko-
vič Slavica, izstopili 26. 4. 1994.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1995: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3140 Proizvodnja akumu-
latorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 4531 Električne inštalacije; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na

debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 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 podajal-
nah z živili; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje.

Rg-31908

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14653 z dne 30. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa EMONA – BLAGOVNICA BEŽIGRAD,
d.o.o., Ljubljana, Titova 79, sedež: Titova
79, Ljubljana, pod vložno št. 1/04677/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5302021
Ustanovitelji: EMONA – VPS, d.o.o.,

Ljubljana, Šmartinska 130, vložek
5,931.590 SIT, in ASTRA – TRŽENJE,
Ljubljana, Staničeva 41, vložek
11,257.043,20 SIT – vstopila 25. 1. 1990,
odgovornost: ne odgovarjata; EMONA
MERKUR, d.o.o., izstopila 2. 12. 1991,
EMONA COMMERCE, d.o.o., izstopila
15. 1. 1992, EMONA MERKUR PTUJ,
d.o.o., izstopila 18. 2. 1992; EMONA MAX-
IMARKET, d.o.o., Ljubljana, Trg republike
1, vložek 8,693.028,50 SIT, in EMONA –
BLAGOVNI CENTER, d.o.o., Ljubljana,
Šmartinska 130, vložek 4,216.138,60 SIT,
vstopili 25. 1. 1990, ter SKUPINA EMO-
NA, r.o., Ljubljana, Šmartinska 130, vložek
644.270 SIT, vstopila 17. 7. 1991 – odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-31909

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15560 z dne 7. 12. 1995 pri subjektu vpi-
sa Bank Austria, d.d., Ljubljana, sedež:
Wolfova  1,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/10521/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča prokurista poleg dosedanjih zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5446546
Oseba, pooblaščena za zastopanje: skup.

prok., Angelides Heinrich, Wien, Avstrija,

Ruzickagasse 32, imenovan 2. 11. 1994, za-
stopa družbo z omejitvijo da je prokura
skupna, vedno lahko podpisujeta le dva pro-
kurista skupaj.

Rg-31910

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16252 z dne 23. 11. 1995 pri subjektu
vpisa BEMA, Borzno posredovanje in tr-
govina, d.d., Ljubljana, sedež: Kotnikoa
5, Ljubljana, pod vložno št. 1/03186/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5307015
Dejavnost, vpisana 23. 11. 1995: 6523

Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6712 Po-
sredništvo z vrednostnimi papirji; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom.

Rg-31912

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17250 z dne 29. 11. 1995 pri subjektu
vpisa MARKON, Kadrovski inženiring,
d.o.o., Sadinja vas 21, Dobrunje, sedež:
Sadinja vas 21, Ljubljana-Dobrunje, pod
vložno št. 1/16770/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
dejavnosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5854237
Firma: DA PROM, d.o.o., transport,

špedicija, trgovina
Skrajšana firma: DA PROM, d.o.o.
Sedež:  Ljubljana-Dobrunje,  Sadinja

vas 116
Osnovni kapital: 1,688.932 SIT
Ustanovitelji: Nosan Dragoš, vstop 22. 6.

1994, vložek 100.000 SIT, in Nosan Angel-
ca, vstop 7. 11. 1994, vložek 1,588.932 SIT,
oba iz Ljubljane-Dobrunje, Sadinja vas 116,
odgovornost: ne odgovarjata; Maher Alen-
ka, izstop 22. 6. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Maher Alenka, razrešena 22. 6.
1994; direktor Nosan Dragoš, imenovan
22. 6. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se dopolni z naslednjim: pre-
voz in organizacija v cestnem prometu, tu-
rizem in gostinske storitve.

Dejavnost družbe je odslej: prevoz in
organizacija v cestnem prometu, turizem in
gostinstvo, kadrovski inženiring, ekonom-
sko, organizacijsko in socialno svetovanje,
izobraževanje: organiziranje in izvajanje te-
čajev in seminarjev s področja gospodar-
skih in družbenih dejavnosti, trgovina na
debelo, v tranzitu in na drobno z neživil-
skim in živilskim blagom.

Rg-31914

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18725 z dne 17. 11. 1995 pri subjektu
vpisa hp, hrana, pijača – svetovanje, trgo-
vina in proizvodnja, d.o.o., sedež: Prečna
4, Ljubljana, pod vložno št. 1/03047/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5049270
Osnovni kapital: 10,141.000 SIT
Ustanovitelji: DROGA, živilska industri-

ja, d.o.o., Portorož, Obala 27, vložek
7,200.110 SIT, Holding DELAMARIS, po-
slovni sistem za ribištvo in konzerviranje
hrane, p.o., Izola, Tovarniška 13, vložek
709.870 SIT, KOLINSKA, prehrambena in-
dustrija, d.d., Ljubljana, Šmartinska 30, vlo-
žek 1,014.100 SIT, KGZ
GABROVKA-DOLE, z.o.o., Gabrovka 7,
vložek 202.820 SIT, MEDEX INTERNA-
TIONAL, d.d., živilska industrija, Ljublja-
na, Miklošičeva 30, vložek 912.690 SIT, in
UNIVIT, d.d., Ljubljana, Nazorjeva 6, vlo-
žek 101.410 SIT – vstopili 3. 1. 1990, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 17. 11. 1995: 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1532 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 1552 Pro-
izvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade
in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja
testenin; 1586 Predelava čaja in kave; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 1589 Proizvodnja drugih ži-
vil, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje.

Rg-31915

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18735 z dne 19. 12. 1995 pri subjektu
vpisa STOL INTERIER KAMNIK, trgov-
sko podjetje, d.o.o., sedež: Korenova pot,
Kamnik, pod vložno št. 1/09370/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5428467
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: STOL, industrija pohištva,

d.d., Kamnik, Ljubljanska 45, vstop 5. 9.
1990, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1995: 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Po-

sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo.

Rg-31917

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18752 z dne 29. 11. 1995 pri subjektu
vpisa INŽENIRING CENTER, proizvod-
no in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana,
Tržaška 133, sedež: Tržaška 133, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02386/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo ustanoviteljev in osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5291712
Osnovni kapital: 1,849.000 SIT
Ustanovitelji: Poslovni sistem ZA

AVTO, trgovina na debelo in drobno z av-
tomobili, rezervnimi deli in materialom,
p.o., Ljubljana, Celovška 150, vstopil 21. 8.
1989, vložil 924.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Zadnikar Jože, izstopil 23. 12.
1994; Židanek Danica, Vnanje Gorice, Pod
goricami 56, in Brenčič Franci, Ig 406, vsto-
pila 30. 3. 1991, vložila po 462.250 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-31918

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19792 z dne 21. 11. 1995 pri subjektu
vpisa SPAR-MERCATOR, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska
107, Ljubljana, pod vložno št. 1/10998/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
prokurista, omejitev pooblastil direktorja in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5460620
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Roblek Tone, Preddvor, Spodnja Be-
la 14, ki od 19. 12. 1994 zastopa in pred-
stavlja družbo ter podpisuje za družbo sku-
paj z enim prokuristom neomejeno, razen
pri naslednjih poslih, za katere mora prido-
biti soglasje nadzornega sveta: pridobiva-
nje, odtujevanje in obremenjevanje nepre-
mičnin, udeležb in podjetij, ustanavljanje in
ukinjanje podružnic in obratov, najemanje

posojil in kreditov, ki niso pokriti z odobre-
nim letnim proračunom ali ki ne spadajo v
običajni poslovni promet, prevzemanje po-
roštev in drugih obveznosti, sklepanje, spre-
minjanje in prenehanje pogodb o zastopa-
nju, okvirnih pogodb o nabavi in dobavi
blaga, pogodb o najemu, zakupu ali drugih
pogodb o uporabi, kakor tudi delovnih po-
godb z vodilnimi delavci, če to ne spada v
navaden obseg poslovanja, pravni posli te-
kočega poslovanja, katerih brezpogojna ob-
veznost v posameznem primeru presega 5%
osnovnega kapitala; prokurista Podlesek
Rezka, Ljubljana, Poklukarjeva ul. 16, in
Stritar Luka, Ljubljana, Vodovodna 3, ime-
novana 19. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 21. 11. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 512 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom 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 tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili 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; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
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debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami.

Rg-31919

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19808 z dne 20. 11. 1995 pri subjektu
vpisa  INTERSPAR,  trgovsko  podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska 152g,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15893/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo pooblastil zastopnika, imenovanje
prokuristov, uskladitev dejavnosti in člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5571693
Osnovni kapital: 434,606.000 SIT
Ustanovitelji:   ASPIAG   MANAGE-

MENT, d.d., St. Margrethen 9430, Švica,
Parkstrasse 12, vložek 217,303.000 SIT, Po-

slovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana, Du-
najska 107, vložek 43,460.600 SIT Merca-
tor-Blagovni center, d.d., Ljubljana, Sloven-
čeva 25, vložek 32,812,753 SIT, Merca-
tor-Dolomiti, d.d., Ljubljana, Trnovski pri-
stan 2, vložek 31,552.395,60 SIT,
Mercator-Grmada, d.d., Ljubljana, Dunaj-
ska 105, vložek 39,288.382,40 SIT, Merca-
tor-Golovec, d.d., Ljubljana, Leninov trg 4,
vložek 44,416.733,20 SIT, Mercator-Med-
narodna trgovina, d.d., Ljubljana, Dunajska
107, vložek 4,346.060,00 SIT, in Merca-
tor-Sadje zelenjava, d.o.o., Ljubljana, Po-
ljanska 46a, vložek 12,429.731,60 SIT, ki
so vstopili 19. 12. 1991, Mercator-Pekarna
Grosuplje, d.o.o., Grosuplje, Gasilska 2, vlo-
žek 6,823.314,20 SIT, ki je vstopil 16. 7.
1993, in Mercator-Konsum, d.d., Ljubljana,
Dunajska 107, vložek 2,173.030 SIT, ki je
vstopil 23. 7. 1993 – odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Mervič Igor, Ljubljana, Vandotova
ulica 57, ki od 19. 12. 1994 zastopa in pred-
stavlja družbo ter podpisuje za družbo sku-
paj z enim prokuristom neomejeno razen pri
naslednjih poslih, za katere mora pridobiti
soglasje nadzornega sveta: pridobivanje, od-
tujevanje in obremenjevanje nepremičnin,
udeležb in podjetij, ustanavljanje in ukinja-
nje podružnic in obratov, najemanje posojil
in kreditov, ki niso pokriti z odobrenim let-
nim proračunom ali ki ne spadajo v običajni
poslovni promet, prevzemanje poroštev in
drugih obveznosti, sklepanje, spreminjanje
in prenehanje pogodb o zastopanju, okvir-
nih pogodb o nabavi in dobavi blaga, po-
godb o najemu, zakupu ali drugih pogodb o
uporabi, kakor tudi delovnih pogodb z vo-
dilnimi delavci, če to ne spada v navaden
obseg poslovanja, pravni posli tekočega po-
slovanja, katerih brezpogojna obveznost v
posameznem primeru presega 5% osnovne-
ga kapitala; prokuristki Podlesnik Rezka,
Ljubljana, Poklukarjeva ul. 16, in Štular Ja-
nja, Ljubljana, Dunajska c. 272, imenovani
19. 12. 1994.

Člani nadzornega sveta: Žekar Jelka,
Schmid Bernhard, Kogej Davorin in Aigner
Rudolf, vstopili 19. 12. 1994, ter Vojevec
Mira in Wernig Karmen, vstopili 23. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana 20. 11. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-

kov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom 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 tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili 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; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobo z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
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potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize.

Osnovni kapital je pred uskladitvijo z
zakonom o gospodarskih družbah znašal
40,000.000 ATS.

Rg-31920

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00686 z dne 12. 10. 1995 pri subjektu
vpisa EXPORT-IMPORT TRADE, d.o.o.,
Ljubljana, Vodnikova 4, Predstavništvo
Sežana, Terminal, sedež: Terminal, Seža-
na, Sežana, pod vložno št. 1/20282/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, ustanovitelja, spremembo tipa za-
stopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5674492
Firma:  EXPORT-IMPORT  TRADE,

d.o.o., Ljubljana, Palmejeva 22, Predstav-
ništvo Sežana

Ustanovitelj: EXPORT-IMPORT
TRADE, d.o.o., Ljubljana, Palmejeva 22,
vstop 26. 11. 1992, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Luin
Alojz, Koper, Vegova 6, razrešen 18. 4.
1994 kot vodja predstavništva in imenovan
za prokurista.

Dejavnost, vpisana 12. 10. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže; 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-

kov, d.n.; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetlja-
vo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 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, industrije opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5138 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 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; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi prozvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6023 Drug kopen-

ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7230 Obdelava po-
datkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje.

Rg-31921

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00687 z dne 12. 10. 1995 pri subjektu
vpisa EXPORT-IMPORT TRADE, d.o.o.,
Ljubljana, Vodnikova 4, Predstavništvo
Koper, Vegova 6, sedež: Vegova 6, Koper,
pod vložno št. 1/20282/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, usta-
novitelja, spremembo tipa zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5674492
Firma:  EXPORT-IMPORT  TRADE,

d.o.o., Ljubljana, Palmejeva 22, Predstav-
ništvo Koper

Ustanovitelj: EXPORT-IMPORT
TRADE, d.o.o., Ljubljana, Palmejeva 22,
vstop 26. 11. 1992, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Luin
Alojz, Koper, Vegova 6, razrešen 18. 4.
1994 kot vodja predstavništva in imenovan
za prokurista.

Dejavnost, vpisana 12. 10. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže; 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetlja-
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vo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili 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; 5151 Trgovina na de-
belo z trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5551 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne de-

javnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7230 Obdelava po-
datkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje.

Rg-31922

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/01148 z dne 20. 10. 1995 pri subjek-
tu vpisa  VIATOR-KOTRANS,  družba
za kombinirani transport, d.o.o., Ljub-
ljana, Letališka  c.  33,  sedež:  Letališka
c.   33,   Ljubljana,   pod   vložno   št.
1/07526/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naziva zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5386721
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ve-

senjak Marjan, Ljubljana, Tržaška 55b, raz-
rešen 16. 2. 1995 kot v.d. direktorja in ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-31923

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01404 z dne 13. 12. 1995 pri subjektu
vpisa Bank Austria, d.d., Ljubljana, se-
dež: Wolfova 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/10521/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča sklep o povečanju osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5446546
Vpiše se sklep zbora banke z dne 16. 3.

1995, da se osnovni kapital poveča za
80,000.000 SIT.

Rg-31924

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/02421 z dne 19. 12. 1995 pri subjek-
tu vpisa  INTERSPAR,  trgovsko  podjet-
je, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska
152g,   Ljubljana,   pod   vložno   št.
1/15893/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5571693
Ustanovitelja: ASPIAG MANAGE-

MENT, d.d., St. Margrethen 9430, Švica,
Parkstrasse 12, vstop 19. 12. 1991, vložek
221,649.060 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Mercator-Mednarodna trgovina, d.d., iz-
stop 20. 3. 1995.

Rg-31925

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02567 z dne 5. 12. 1995 pri subjektu vpi-
sa SLOVENIJALES, Gradbeni material
in stavbno pohištvo, družba za zunanjo in
notranjo trgovino, d.o.o., Ljubljana, Du-
najska cesta 22, sedež: Dunajska cesta 22,
Ljubljana, pod vložno št. 1/13565/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5526671
Osnovni kapital: 35,211.255,80 SIT
Ustanovitelj: SLOVENIJALES, Medna-

rodno podjetje, d.o.o., Ljubljana Dunajska
22, vstop 22. 10. 1991, vložek
35,211.255,80 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Lovšin Marjan, razrešen 24. 4. 1995; za-
stopnik Tehovnik Marko, Škofja Loka, Rete-
če 121, imenovan 25. 4. 1995, zastopa druž-
bo kot v.d. direktorja z omejitvijo, da pogod-
be o nakupu, prodaji ter obremenitvi
nepremičnin, pogodbe o prometu blaga in
storitev nad vrednostjo 500.000 DEM v to-
larski protivredosti po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije, pogodbe o nakupu in prodaji
osnovnih sredstev ter o drugih vlaganjih, po-
godbe o najemanju in dajanju kratkoročnih
kreditov in garancijske pogodbe nad vred-
nostjo 100.000 DEM v tolarski protivredno-
sti po srednjem tečaju Banke Slovenije in
pogodbe o najemanju in dajanju dolgoročnih
kreditov in garancijske pogodbe sklepa po
predhodnem soglasju ustanovitelja.

Rg-31927

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03685 z dne 20. 10. 1995 pri subjektu
vpisa ELEKTRO KOVINSKA MONTA-
ŽA, OPREMA, SISTEMI, d.o.o., Trbov-
lje, sedež: Šuštarjeva 42, Trbovlje, pod
vložno št. 1/13128/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5511267
Dejavnost, vpisana 20. 10. 1995: 1020

Pridobivanje rjavega premoga in lignita;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Poizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 453 Inštalacije pri gradnjah; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5170
Druga trgovina na debelo; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-31928

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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95/03930 z dne 17. 11. 1995 pri subjektu
vpisa IMP PROMONT – I P D, Tehnične
storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pot k
sejmišču  30,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/18314/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5607663
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šosterič Janez, razrešen 23. 6. 1995;
zastopnik Smerajc Andrej, Mengeš, Men-
geška 51, imenovan 23. 6. 1995, zastopa
družbo brez omejitev kot poslovodja.

Rg-31930

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/03979 z dne 21. 11. 1995 pri subjek-
tu  vpisa  IZOBRAŽEVALNI  CENTER
ZA TUJE JEZIKE Ljubljana, p.o., se-
dež: Vilharjeva 21, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00384/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme in za-
stopnika ustanovitelja in člane nadzornega
sveta ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5084121
Firma: CTJ, izobraževalni center za tu-

je jezike, d.d., Ljubljana, Vilharjeva 21
Skrajšana firma: CTJ, d.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 51,192.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj – last-

ninsko preoblikovanje, Ljubljana, Kotniko-
va 28, vstop 19. 4. 1995, vložek 51,192.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Sedej Barbara in zastopnica Ber-
toncelj Lidija, razrešeni 19. 4. 1995; zastop-
nica Tišler Darija, Stari trg pri Ložu, Mar-
kovec 1b, imenovana 19. 4. 1995, zastopa
družbo brez omejitev kot v.d. direktorja.

Članice nadzornega sveta: Makovec Ma-
ja, Logar Gabrijela, Šuleič Opeka Jasmina
in Gabron Francka, vstopile 19. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana 21. 11. 1995: 221 Za-
ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja in humanistike; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje; 9112 Dejav-
nost strokovnih združenj.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
259/0468/94/GV z dne 7. 7. 1995.

Rg-31931

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04003 z dne 14. 12. 1995 pri subjektu
vpisa Bank Austria, d.d., Ljubljana, se-
dež: Wolfova 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/10521/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5446546
Osnovni kapital: 1.880,000.000 SIT.

Rg-31932

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04010 z dne 13. 10. 1995 pri subjektu
vpisa DROGERIJA, trgovina, proizvod-
nja, uvoz in izvoz, p.o., Ljubljana, Ul. Mi-
lana Majcna 12, sedež: Ul. Milana Majc-
na 12, Ljubljana, pod vložno št. 1/01047/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo firme, osnovni kapital in
člane nadzornega sveta ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5000092
Firma: DROGERIJA, proizvodnja, tr-

govina, d.d.
Skrajšana firma: DROGERIJA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 74,242.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj – last-

ninsko preoblikovanje, Ljubljana, Kotniko-
va 28, vstop 18. 5. 1995, vložek 74,242.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Vode Branko,
Vidmar Vnuk Marjeta in Babič Dragica,
vstopili 18. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 13. 10. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1771 Proizvodnja nogavic; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7482 Pakiranje; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Vpis lastninskega preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LPS 00287/00188-1995/MG z dne 13. 7.
1995.

Rg-31933

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04031 z dne 19. 10. 1995 pri subjektu
vpisa KOMUNALNO-STANOVANJSKO
PODJETJE HRASTNIK, p.o., sedež: Ce-
sta 3. julija 7, Hrastnik, pod vložno št.
1/00276/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja, uskladitev z zakonom o gospo-

darskih družbah, spremembo firme in usta-
novitelja, uskladitev dejavnosti in člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5144728
Firma: KOMUNALNO-STANOVANJ-

SKO PODJETJE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 104,340.000 SIT
Ustanovitelja: Skupščina občine Hrast-

nik, izstop 8. 3. 1995, Sklad RS za razvoj –
lastninsko preoblikovanje, Ljubljana, Kot-
nikova 28, vstop 8. 3. 1995, vložek
104,340.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Člani nadzornega sveta: Pušnik Ingrid,
Peklar Stojan, Napret Jurij, Mastnak Franc,
Napret Martin, Šopar Stanislav, Žagar Lea,
Jurič Ana in Štarkl Stanka, vstopili 8. 3.
1995.

Dejavnost, vpisana 19. 10. 1995: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4100 Zbiranje, čiščenje in
distribucija vode; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
6024 Cestni tovorni promet; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9000 Storitve javne higiene; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini od-
stranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Rav-
nanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanali-
zacija in delovanje čistilnih naprav; 90005
Druge storitve javne higiene; 9304 Pogreb-
ne storitve.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00271/00606 – 1995/JSI z dne 12. 7.
1995.

Rg-31934

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04072 z dne 19. 12. 1995 pri subjektu
vpisa Metalka Zastopstva Klima, podjet-
je za zastopanje tujih oseb, d.o.o., sedež:
Dalmatinova 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/15384/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča razširitev in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5555957
Dejavnost, vpisana 19. 12. 1995: 2921

Proizvodnja peči in gorilnikov; 2924 Pro-
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izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih apratov in naprav;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 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 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo
s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debe-
lo s surovim tobakom; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5142 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom steklenino, ta-
petami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5222 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-

pisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov.

Rg-31935

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04102 z dne 7. 12. 1995 pri subjektu vpi-
sa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije, PODROČNA ENOTA INFORMA-
CIJSKI   CENTER  LJUBLJANA,  sedež:
Miklošičeva 24, Ljubljana, pod vložno št.
1/19081/02 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo naziva zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5554195
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Škuf-

ca Janez, Škofja Loka, Podlubnik 154, raz-
rešen 27. 10. 1994 in imenovan za direktor-
ja, ki zastopa center v pravnem prometu v
okviru sredstev, opredeljenih s finančnim
načrtom zavoda.

Dejavnost, vpisana 7. 12. 1995: 722 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami.

Rg-31936

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04103 z dne 7. 12. 1995 pri subjektu vpi-
sa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije, OBMOČNA ENOTA NOVO ME-
STO, sedež: Kidričev trg 3, Novo mesto,
pod vložno št. 1/19081/03 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5554195
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Po-

povič Janko, razrešen 27. 10. 1994 kot v.d.
direktorja; direktorica Jarc Suzana, Novo
mesto, Ulica Slavka Gruma 84, imenovana
27. 10. 1994, zastopa enoto v pravnem pro-
metu v okviru sredstev, opredeljenih s fi-
nančnim načrtom zavoda.

Dejavnost, vpisana 7. 12. 1995: 6603
Druga zavarovanja, razen življenjskega;
75300 Obvezno socialno zavarovanje.

Rg-31937

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04104 z dne 7. 12. 1995 pri subjektu vpi-
sa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije, OBMOČNA ENOTA MARIBOR,
sedež: Sodna ulica 15, Maribor, pod vlož-
no št. 1/19081/07 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naziva zastopnika
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5554195
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sven-

šek Rosvita, Kamnica, Na Jelovcu 50, raz-
rešena 27. 10. 1994 in imenovana za direk-
torico, ki zastopa enoto v pravnem prometu
v okviru sredstev, opredeljenih s finančnim
načrtom zavoda.

Dejavnost, vpisana 7. 12. 1995: 6603
Druga zavarovanja, razen življenjskega;
75300 Obvezno socialno zavarovanje.

Rg-31938

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/04105 z dne 7. 12. 1995 pri subjektu
vpisa Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, OBMOČNA ENOTA CELJE,
sedež: Gregorčičeva 5a, Celje, pod vlož-
no  št.  1/19081/09  vpisalo  v  sodni  regi-
ster  tega  sodišča  spremembo  zastopnika
in  uskladitev  dejavnosti  s  temile  podat-
ki:

Matična št.: 5554195
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Klju-

čevšek Alojz, razrešen 15. 3. 1994 kot v.d.
direktorja; direktorica Senčar-Borič Mari-
na, Laško, Poženelova 7, imenovana 15. 3.
1994, zastopa enoto v pravnem prometu v
okviru sredstev, opredeljenih s finančnim
načrtom zavoda.

Dejavnost, vpisana 7. 12. 1995: 6603
Druga zavarovanja, razen življenjskega;
75300 Obvezno socialno zavarovanje.

Rg-31939

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04189 z dne 19. 10. 1995 pod št. vložka
1/26873/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5910285
Firma: URMAR, proizvodnja in stori-

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

govornostjo
Sedež: Stahovica, Bistričica 25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Uršič Marjan, Stahovica,

Zakal 15, vstop 4. 7. 1995, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Uršič Marjan, imenovan 4. 7. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 10. 1995: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitov v drugih lokalih; 6024 Cestni to-
vorni promet.

Rg-31940

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04220 z dne 13. 11. 1995 pod št. vložka
1/26991/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5910307
Firma:  POLJANCA,  trgovina  in  go-

stinstvo, d.o.o., Kresniške Poljane
Skrajšana  firma:  POLJANCA,  d.o.o.,

Kresniške Poljane
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kresnice, Kresniške poljane 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
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Ustanovitelj: Benčič Jože, Litija, Kidri-
čeva 5, vstop 13. 7. 1995, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Benčič Jože, imenovan 13. 7. 1995;
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo 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;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom 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 tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 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; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-

mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7230
Obdelava podatkov; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833

Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-31942

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04280 z dne 15. 12. 1995 pri subjektu
vpisa DELO PRODAJA, družba za raz-
širjanje in prodajo časopisov, d.d., sedež:
Dunajska  5,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/07354/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo članov nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5096014
Člani nadzornega sveta: Košak Mihael,

izstopil 10. 7. 1995; Mazora-Stopar Darin-
ka, Iglič Majda, Muršič Ljubomir in Petrov-
čič Irena, vstopili 10. 7. 1995.

Rg-31943

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04347 z dne 13. 10. 1995 pri subjektu
vpisa SŽ – Projektivno podjetje Ljublja-
na, p.o., Ljubljana, sedež: Vilharjeva 16a,
Ljubljana, pod vložno št. 1/00059/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo firme, osnovni kapital, čla-
ne nadzornega sveta in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5076773
Firma: SŽ – Projektivno podjetje Ljub-

ljana, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: SŽ – PP Ljubljana,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 28,626.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj – last-

ninsko preoblikovanje, Ljubljana, Kotniko-
va 28, vstop 29. 5. 1995, vložek 28,626.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajc Dušan, Ivančna Gorica, Ulica
Dolenjskega odreda 40, ki od 29. 5. 1995
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Jesihar Danica,
Kezele Antun, Bojc Ivan, Vlajić Bogdan,
Mrzlikar Ciril in Jerman Matija, vstopili
29. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 13. 10. 1995: 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize; 7481 Fotografska dejavnost;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo izobraževanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3934 Št. 55 – 4. X. 1996

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
00335/00878 – 1995/MB z dne 24. 8. 1995.

Rg-31944

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04395 z dne 20. 12. 1995 pri subjektu
vpisa TKANINA, Trgovsko podjetje, d.d.,
Ljubljana, sedež: Wolfova 10a, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/12916/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5515840
Osnovni kapital: 656,160.000 SIT
Dejavnost, vpisana 20. 12. 1995: 1772

Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah.

Rg-31945

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04396 z dne 29. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJA-
NA, p.o., sedež: Trg OF 4, Ljubljana, pod
vložno št. 1/01676/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča pravne posledice lastnin-
skega preoblikovanja, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
osnovnega kapitala in zastopnika, uskladi-
tev dejavnosti ter člane nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5107776
Firma:   AVTOBUSNA   POSTAJA

LJUBLJANA, storitve v cestnem prome-
tu, d.d., Ljubljana, Trg OF 4

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 41,876.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj – last-

ninsko preoblikovanje, Ljubljana, Kotniko-
va 28, vstop 12. 6. 1995, vložek 41,876.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kotar Marjan, Ljubljana-Moste, Rus-
janov trg 3, ki od 23. 6. 1995 zastopa druž-
bo brez omejitev; zastopnici Udovič Leoni-
da in Predovnik Tatjana, razrešeni 30. 10.
1995.

Člani nadzornega sveta: Plankar Anton,
Vidmar Ivan, Domitrovič Jože, Lampret Ci-
ril, Jakofčič Marinka in Čerkič Dragica,
vstopili 23. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana 29. 9. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna 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; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;

55112 Dejavnost penzionov; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60211 Mestni in primestni pro-
met na rednih linijah; 60212 Medkrajevi
potniški cestni promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6521 Finanči zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v
zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00325/00595 – ASA z dne 28. 8. 1995.

Rg-31947

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04476 z dne 18. 10. 1995 pod št. vložka
1/26872/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.d. s temile podatki:

Matična št.: 5913403
Firma: KOMPAS SKLAD 2, pooblašče-

na investicijska družba, d.d.
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Skrajšana firma: KOMPAS SKLAD 2,
d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Dunajska 22
Osnovni kapital: 2.818,541.000 SIT
Ustanovitelj: DIVIDA, upravljanje inve-

sticijskih skladov, d.d., Ljubljana, Dunajska
22, vstop 28. 8. 1995, vložek 2.818,541.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lah Igor, Ljubljana, Linhartova cesta
62, imenovan 5. 9. 1995, zastopa družbo z
omejitvijo, da potrebuje predhodno soglasje
nadzornega sveta za sklenitev pogodb, za
katere je tako določeno s poslovnim načr-
tom družbe, za najemanje in dajanje posojil
izven meje, določene s poslovnim načrtom,
za pogodbe o prenosu opravljanja plačilne-
ga prometa, hrambe vrednostnih papirjev in
opravljanja poslov o nakupu in prodaji vred-
nostnih papirjev na borzi ter za izplačilo
predčasne dividende.

Člani nadzornega sveta: Malis Tegodrag,
Juvan Karol in Smrekar Boštjan, vstopili
5. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana 18. 10. 1995: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.

Vpiše se pooblastilo upravi, dano v 6.
členu statuta z dne 28. 8. 1995, da se osnovni
kapital poveča za 140,927.000 SIT z izdajo
novih delnic za vložek (odobreni kapital).

Rg-31949

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04516 z dne 12. 10. 1995 pri subjektu
vpisa BSB, podjetje za proizvodnjo, no-
tranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., sedež:
Jakhlova  22,  Grosuplje,  pod  vložno  št.
1/05564/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5405742
Osnovni kapital: 1,666.920 SIT
Ustanoviteljica: Bukovac Stanislava,

Grosuplje, Jakhlova 22, vstop 26. 2. 1990,
vložek 1,666.920 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Bukovac Brane, razrešen 23. 5.
1994; Bukovac Stanislava, razrešena 23. 5.
1994 kot zastopnica in imenovana za direk-
torico, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-31950

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04559 z dne 8. 11. 1995 pod št. vložka
1/26964/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 5913578
Firma: Inštitut za tehnologijo površin

in optoelektroniko
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ljubljana, Teslova 30
Ustanovitelj: Tehnološko razvojni sklad

RS, d.o.o., Ljubljana, Štefanova 15, vstop
28. 2. 1995, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Zalar Anton, Ljubljana, Mlinska pot
17, imenovan 28. 2. 1995, zastopa zavod
kot v.d., direktorja in je pri razpolaganju s
premoženjem zavoda nad 3,000.000 SIT ve-
zan na soglasje sveta zavoda.

Dejavnost, vpisana 8. 11. 1995: 7310 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije.

Rg-31951

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04562 z dne 29. 11. 1995 pri subjektu
vpisa KAM-BUS, Družba za prevoz pot-
nikov, turizem in vzdrževanje vozil, d.o.o.,
Kamnik, sedež: Maistrova ulica 18, Kam-
nik, pod vložno št. 1/14498/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pravne posledice
lastninskega preoblikovanja, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, preobli-
kovanje iz d.o.o. v d.d., spremembo firme,
uskladitev dejavnosti in člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5544378
Firma: KAM-BUS, družba za prevoz

potnikov, turizem in vzdrževanje vozil,
d.d.

Skrajšana firma: KAM-BUS, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 148,042.000 SIT
Ustanovitelji: JP Ljubljanski potniški

promet, p.o., izstopil 19. 7. 1995; Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Dunajska 22,
vložek 14,804.000 SIT, Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložek
14,804.000 SIT, Sklad za razvoj, Ljubljana,
Kotnikova 28, vložek 63,851.000 SIT, ude-
leženci interne razdelitve, vložek
29,608.000 SIT, in udeleženci notranjega
odkupa, vložek 24,975.000 SIT – vstopili
19. 7. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Hren Boža, Go-
lob Tomaž in Spruk Stane, vstopili 19. 7.
1995.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1995: 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7440 Ekonomska propaganda.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00373/00649 – 1995/IZ z dne 14. 9.
1995.

Rg-31953

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04602 z dne 30. 11. 1995 pri subjektu
vpisa PAPIROGRAFIKA, zunanja trgo-
vina, notranja trgovina in zastopanje tu-
jih firm, d.o.o., Ljubljana, Mala ulica 5,
sedež: Mala ulica 5, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00359/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, preoblikovanje iz d.o.o.
v d.d., spremembo firme, ustanoviteljev in
osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti,
člane nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5000076
Firma:  PAPIROGRAFIKA,  zunanja

trgovina, notranja trgovina in zastopanje
tujih firm, d.d.

Skrajšana  firma:  PAPIROGRAFIKA,
d.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 345,517.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Dunajska 22, vložek
30,049.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska ulica 15, vložek 30,049.000
SIT, Sklad za razvoj, Ljubljana, Kotnikova
28, vložek 142,453.000 SIT, udeleženci in-
terne razdelitve, vložek 53,775.000 SIT,
udeleženci notranjega odkupa, vložek
44,160.000 SIT, in delničarji po seznamu v
zbirki listin, vložek 45,031.000 SIT – vsto-
pili 29. 5. 1995, odgovornost: ne odgovaja-
jo.

Člani nadzornega sveta: Pahor Branko,
Volk Dragica, Višak Josipina, Podržaj Jure,
Burgar Majda, Vengar Mojca, Šijakov Na-
da, Hrovat Natalija, Stevič-Adam Petra in
Koželj Tatjana, vstopili 29. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 30. 11. 1995: 511 Po-
sredništvo; 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, gradbe-
nega materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 51210 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo 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 izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
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široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
zvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovna na debelo z ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami, in
tobačnimi izdelki v specializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi 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; 5231 Dejavnost le-
karn; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila iz-
delkov široke porabe; 5271 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
603 Cevovodni transport; 6030 Cevovodni
transport; 631 Prekladanje, skladiščenje;

6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 6321
Finančni zakup (leasing); 6711 Storitve fi-
nančnih trgov; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 711 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vo-
zil v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-
kov; 7230 Obdelava podatkov; 724 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7250 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 726 Druge računalniške
dejavnosti; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 741 Pravne, računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti; davčno sve-
tovanje; raziskovanje trga in javnega mne-
nja; podjetniško svetovanje; upravljanje s
holding družbami; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 742 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 744 Ekonom-
ska propaganda; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00367/00629 – 1995/MB z dne 19. 9.
1995.

Rg-31955

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04681 z dne 13. 11. 1995 pod št. vložka
1/26994/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 5918197
Firma: Center za promocijo turizma

Slovenije
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ljubljana, Kotnikova 5
Ustanoviteljici: Republika Slovenija in

Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana,
Slovenska cesta 41, vstopili 29. 4. 1995, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastop-
nik Jakič Marjan, Portorož, Pot pomoršča-
kov 18, imenovan 18. 5. 1995, zastopa zavod
brez omejitev kot v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1995: 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440

Ekonomska propaganda; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 75130 Dejavnosti
javnih ustanov za pospeševanje poslovnih
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-31956

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04687 z dne 29. 11. 1995 pri subjektu
vpisa INSPECT, mednarodno podjetje za
kontrolo kakovosti in količine blaga, sve-
tovanje ter inženiring s polno odgovor-
nostjo, Ljubljana, Jakšičeva 5, sedež: Jak-
šičeva  5,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/01471/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme in tipa
zastopnika, uskladitev dejavnosti, ustanovi-
telja, osnovnega kapitala in člane nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5000939
Firma: INSPECT, Mednarodno podjet-

je za kontrolo kakovosti in količine blaga,
svetovanje ter inženiring, d.d.

Skrajšana firma: INSPECT, Ljubljana,
d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 133,719.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj – last-

ninsko preoblikovanje, Ljubljana, Kotniko-
va 28, vstop 25. 5. 1995, vložek 133,719.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pal-
ma Peter, Ljubljana, Zadružna 16, razrešen
25. 5. 1995 kot direktor in imenovan za za-
stopnika, ki zastopa družbo brez omejitev
kot predsednik uprave.

Člani nadzornega sveta: Ocvirk Andro,
Valentinčič Davor in Pesek Anton, vstopili
25. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1995: 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 8042 Drugo izo-
braževanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00415/00303 – 1995/ST z dne 22. 9.
1995.

Rg-31958

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04711 z dne 30. 11. 1995 pri subjektu
vpisa DELO – TISK ČASOPISOV IN RE-
VIJ, p.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 5,
Ljubljana, pod vložno št. 1/07353/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo firme in pooblastil zastop-
nika, ustanovitelja, osnovni kapital, člane
nadzornega sveta in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5096065
Firma: DELO – tisk časopisov in revij,

d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: DELO – TČR, d.d.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
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Osnovni kapital: 382,648.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj – last-

ninsko preoblikovanje, Ljubljana, Kotniko-
va 28, vstop 4. 5. 1995, vložek 382,648.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zibelnik Alojz, Ljubljana, Brilejeva
ulica 9, ki od 4. 5. 1995 zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Zadel Tatjana,
Pokovec Rajmund in Burdych Iztok, vstopi-
li 4. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 30. 11. 1995: 221 Za-
ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve;
221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 517 Druga trgovina na debelo;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Vpis lastninskega preoblikovaja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
00281/00272 – 1995/MR z dne 26. 9. 1995.

Rg-31959

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04756 z dne 13. 10. 1995 pri subjektu
vpisa Medvešek Pušnik, Borzno posred-
niška hiša, d.d., Ljubljana, Gradnikove
brigade 11, sedež: Gradnikove brigade 11,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20856/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti in člane nadzornega sveta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5698235
Člani nadzornega sveta: Pušnik Ivan in

Medvešek Ludvik, vstopila 1. 6. 1994, ter
Klepec Jure, vstopil 28. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 13. 10. 1995: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6712 Po-
sredništvo z vrednostnimi papirji; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom.

Rg-31961

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04789 z dne 15. 12. 1995 pod št. vložka
1/27134/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5920809
Firma:  Rudnik  Zagorje  v  zapiranju,

d.o.o., Zagorje, Grajska 2
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zagorje, Grajska 2
Osnovni kapital: 1.289,383.000 SIT
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva ulica 20, vstop 5. 8.
1995, vložek 1.289,383.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Požun Matej, Kisovec, Cesta 15. apri-
la 12, imenovan 7. 9. 1995, zastopa družbo

z omejitvijo, da ne more brez soglasja usta-
novitelja sklepati poslov, ki se nanašajo na
pridobivanje, odtujitev in obremenitev ne-
premičnin in drugih sredstev, izvajanje in-
vesticijskih del in najemanje posojil in kre-
ditov, ki presegajo 10% osnovnega kapitala
podjetja, kakor tudi dajanje takih posojil in
poroštev, podeljevanje prokure in neomeje-
nih pooblastil.

Člani nadzornega sveta: Žebre Janez,
Medved Milan, Garantini Tomislav in Šva-
gan Matjaž, vstopili 14. 9. 1995, Šum Voj-
ko, vstopil 21. 7. 1995, in Zupančič Svato,
vstopil 8. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana 15. 12. 1995: 0201
Gozdarstvo; 1020 Pridobivanje rjavega pre-
moga in lignita; 1421 Pridobivanje gramoza
in peska; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2852 Splošno meha-
nična dela; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4531 Električne inštalacije; 5170
Druga trgovina na debelo; 6010 Železniški
promet; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 92521 Dejavnost muze-
jev; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih či-
stilnic.

Rg-31962

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04792 z dne 18. 12. 1995 pod št. vložka
1/27145/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5920850
Firma:  Rudnik  Trbovlje  –  Hrastnik,

d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 12
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trbovlje, Trg revolucije 12
Osnovni kapital: 22.900,113.000 SIT
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva ulica 20, vstop 5. 8.
1995, vložek 22.900,113.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kink Aljoša, Trbovlje, Keršičev hrib
4, imenovan 7. 9. 1995, zastopa družbo z
omejitvijo, da ne more brez soglasja ustano-
vitelja sklepati poslov, ki se nanašajo na
pridobivanje, odtujitev in obremenitev ne-
premičnin in drugih sredstev, izvajanje in-
vesticijskih del in najemanju posojil in kre-
ditov, ki presegajo 10% osnovnega kapitala
podjetja, kakor tudi dajanje takih posojil in
poroštev, podeljevanje prokure in neomeje-
nih pooblastil.

Člani nadzornega sveta: Bizilj Primož,
Žerdin Franc, Nučič Uroš in Grošelj Leo-
pold, vstopili 14. 9. 1995, ter Leskovar Ivi,
Dolinar Miloš, Ščukanec Ernest in Kandolf
Jože, vstopili 18. 7. 1995.

Dejavnost, vpisana 18. 12. 1995: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1020
Pridobivanje rjavega premoga in lignita;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2852 Splošna mehanična dela;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;

4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4531 Električne inštalacije; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7230 Obdelava po-
datkov; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 74252 Poklicno in prostovoljno
gasilstvo.

Rg-31963

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04854 z dne 19. 10. 1995 pri subjektu
vpisa Slovenski inštitut za management,
Podjetje  za  gospodarsko  svetovanje,
Ljubljana,   d.o.o.,   sedež:   Kardeljeva
ploščad  1,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/15918/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5573076
Sedež: Ljubljana, Dunajska 122
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Tičar

Bojan, Ljubljana, Polanškova 29, razrešen
10. 7. 1995 kot direktor in imenovan za pro-
kurista; direktorica Neffat Branka, Ljublja-
na-Polje, Novo Polje, C. IV/34, imenovana
10. 7. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-31964

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04855 z dne 13. 10. 1995 pri subjektu
vpisa LEGE ARTIS, Podjetje za promo-
cijo in založništvo, Ljubljana, d.o.o., se-
dež: Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, pod
vložno št. 1/23496/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5785910
Sedež: Ljubljana, Dunajska 122
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Tičar

Bojan, Ljubljana, Polanškova 29, razrešen
10. 7. 1995 kot direktor in imenovan za pro-
kurista; direktorica Neffat Branka, Ljublja-
na-Polje, Novo Polje, C. IV/34, imenovana
10. 7. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-31965

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04912 z dne 16. 10. 1995 pri subjektu
vpisa LESNINA MG OPREMA, podjetje
za inženiring, d.d., Ljubljana, sedež: Par-
mova  53,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/19706/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5662257
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-

tor Ravnikar Karel, razrešen 17. 5. 1994; za-
stopnik Janež Janez, Ljubljana-Črnuče, Ileši-
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čeva 13, imenovan 17. 5. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev kot predsednik uprave.

Rg-31966

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04913 z dne 16. 10. 1995 pri subjektu
vpisa  VIATOR-KOTRANS,  podjetje  za
kombinirani transport, d.o.o., sedež: Le-
tališka  c.  33,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/07526/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5386721
Firma:  VIATOR-KOTRANS,  družba

za kombinirani transport, d.o.o., Ljublja-
na, Letališka c. 33

Skrajšana firma: VIATOR-KOTRANS,
d.o.o., Ljubljana.

Rg-31967

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04972 z dne 19. 10. 1995 pri subjektu
vpisa DONIT, kemična industrija, d.o.o.,
Cesta komandanta Staneta 38, sedež: Ce-
sta komandantna Staneta 38, Medvode,
pod vložno št. 1/01326/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.
v d.d., spremembo firme in tipa zastopnika
ter člane nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5043352
Firma:  DONIT,  kemična  industrija,

d.d., Medvode
Skrajšana firma: DONIT, d.d., Medvo-

de
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zu-

pan Mihaela, Ljubljana, Palmejeva ulica 18,
razrešena 13. 10. 1995 kot zastopnica in
imenovana za direktorico, ki zastopa druž-
bo z omejitvijo, da posle glede razpolaganja
z nepremičninami, njihovim delom ali obre-
menitvijo, prevzemanju jamstev in druge po
naravi slične posle lahko sklene le na podla-
gi predhodnega soglasja nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta: Jurjevčič An-
ton, Kljun Dalibor in Cerar Milan, vstopili
13. 10. 1995.

Rg-31968

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05035 z dne 30. 11. 1995 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBRE-
HTA,  KAMNIK,  sedež  Šolska  ulica  1,
Kamnik, pod vložno št. 1/01167/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5083036
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kamin Anton, razrešen 31. 7. 1995;
zastopnica Gregorčič Emilija, Kamnik, Žu-
pančičeva 5, imenovana 29. 6. 1995, kot v.d.
ravnatelja zastopa šolo brez omejitev.

Rg-31969

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05079 z dne 17. 11. 1995 pri subjektu
vpisa HSP, ekonomske, tehnološke in or-
ganizacijske storitve, Ljubljana, d.o.o., se-
dež: Glavarjeva 49, Ljubljana, pod vložno
št. 1/03171/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5328667
Sedež: Ljubljana, Dunajska 106.

Rg-31970

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05104 z dne 10. 11. 1995 pri subjektu
vpisa Kmečka družba za upravljanje in-
vesticijskih skladov, d.d., Ljubljana, se-
dež: Miklošičeva 4, Ljubljana, pod vložno
št. 1/25274/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povišanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5834457
Osnovni kapital: 200,000.000 SIT.

Rg-31971

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05188 z dne 30. 11. 1995 pri subjektu
vpisa MERCATOR-BLAGOVNI CENT-
ER, trgovina na debelo in drobno, d.d.,
sedež: Slovenčeva 25, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/02764/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo osnovnega
kapitala in pooblastil zastopnika, uskladitev
dejavnosti in člane nadzornega sveta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5002320
Osnovni kapital: 1.949,870.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kogej Davorin, Rakek, Gasilska 9, ki
od 14. 6. 1995 zastopa družbo z omejitvijo,
da mora pridobiti soglasje nadzornega sveta
za naslednje posle: pridobitev, odtujitev in
obremenitev nepremičnin, ustanavljanje in
ukinjanje družb in podružnic doma in v tuji-
ni, investicije, prodajo ali nakup osnovnih
sredstev, ki v poslovnem letu presegajo zne-
ske, določene v vsakokratnem veljavnem
gospodarskem načrtu koncerna, nakup ali
prodajo patentov, blagovnih znamk, najetje
in dajanje kreditov ter poroštev, če ti posli
niso predvideni v letnem planu družbe ali
niso v zvezi z dejavnostjo družbe, nakup
delnic oziroma poslovnih deležev v dolgo-
ročno lastništvo in njihovo prodajo, vzpo-
stavitev in ukinjanje bančnih povezav.

Člani nadzornega sveta: Prvinšek Franc,
Valentinčič Davor in Zver Drago, vstopili
14. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana 30. 11. 1995: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgo-
vina na drobno s farmacevtskimi, medicin-
skimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-

ranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 602 Drug kopenski pro-
met; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 6521
Finančni zakup (leasing); 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 711 Dajanje av-
tomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vo-
zil v najem; 714 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-
kov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 726 Druge računalniške de-
javnosti; 731 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 741 Pravne, računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; podjetniško svetovanje; upravlja-
nje s holding družbami; 742 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 743 Teh-
nični preizkusi in analize; 744 Ekonomska
propaganda; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00320/00386 – 1955/DD z dne 26. 10.
1995.

Rg-31973

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05394 z dne 17. 11. 1995 pri subjektu
vpisa Medvešek Pušnik, Borzno posred-
niška hiša, d.d., Ljubljana, Gradnikove
brigade 11, sedež: Gradnikove brigade 11,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20856/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo tipa zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5698235
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Med-

vešek Miro, Ljubljana, Podlimbarskega 36,
razrešen 28. 5. 1995 kot direktor in imeno-
van za zastopnika, ki zastopa družbo brez
omejitev kot predsednik uprave; Pušnik
Bogdan, Ljubljana, Glinškova ploščad 12,
razrešen 28. 5. 1995 kot zastopnik in ime-
novan za člana uprave, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-31974

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05435 z dne 22. 11. 1995 pri subjektu
vpisa TEKSTIL, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., sedež: Mala ulica 3, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/00458/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pravne posledice
lastninskega preoblikovanja, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, osnovnega kapitala, zastop-
nikov in ustanovitelja, uskladitev dejavno-
sti in člane nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5006155
Firma: TEKSTIL, proizvodno in trgov-

sko podjetje, d.d.
Skrajšana firma: TEKSTIL, d.d., Ljub-

ljana
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Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 569,624.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj – last-

ninsko preoblikovanje, Ljubljana, Kotniko-
va 28, vstop 17. 8. 1995, vložek 569,624.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zidar
Stane, Cerknica, Rimska 10, razrešen 17. 8.
1995 kot v.d. generalnega direktorja in ime-
novan za generalnega direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev; Kocjančič Marjan,
razrešen 17. 8. 1995 kot pomočnik general-
nega direktorja.

Člani nadzornega sveta: Kocjančič Mar-
jan, Spačal Marjana, Jamnik Anča, Fakin
Tatjana, Stopar Tine in Česen Stanka, vsto-
pili 17. 8. 1995.

Dejavnost, vpisana 22. 11. 1995: 171
Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega
tipa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in
predenje česanke iz vlaken volnega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svi-
le ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvod-
nja šivalnih sukancev; 1717 Priprava in
predenje drugih tekstilnih vlaken; 172 Tka-
nje tekstilij; 1721 Tkanje preje bombažne-
ga tipa; 1722 Tkanje preje tipa volnene
mikanke; 1723 Tkanje preje tipa volnene
česanke; 1724 Tkanje preje tipa svile; 1725
Tkanje druge tekstilne preje; 173 Plemeni-
tenje tekstilij; 1730 Plemenitenje tekstilij;
174 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 175 Proizvodnja drugih
tekstilij; 1751 Proizvodnja preprog in tal-
nih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvo-
zov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja net-
kanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 176 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih materialov; 1760 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih materialov; 177 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih izdelkov; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 181 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1810 Proizvodnja usnje-
nih oblačil; 182 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega peri-
la; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 183 Strojenje in dodelava krz-
na; proizvodnja krznenih izdelkov; 1830
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja
krznenih izdelkov; 511 Posredništvo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina

na debelo s kmetijskimi surovinami in ži-
vimi živalmi; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5235 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi iz-
delki; 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 trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgo-
vina na debelo s stroji, napravami, pribo-
rom; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 517 Druga trgovina
na debelo; 5170 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki v specializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-

jalnah z živili; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5231 Dejavnost
lekarn; 5232 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 721 Svetova-
nje o računalniških napravah; 722 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 723 Obdelava podatkov; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00400/00432 – 1995/TP.

Rg-31976

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05500 z dne 8. 12. 1995 pri subjektu vpi-
sa KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SER-
VIS, d.d., sedež: Pražakova 4, Ljubljana,
pod vložno št. 1/04418/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5004560
Člani nadzornega sveta: Kovač Bogo-

mir, izstopil 7. 11. 1995, Šušterič Branko in
Kuharič Borut, vstopila 7. 11. 1995, Jarc



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3940 Št. 55 – 4. X. 1996

Brigita, Pernat Franc in Šanca Aleksander,
vstopili 22. 9. 1995.

Rg-31977

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05633 z dne 19. 12. 1995 pod št. vložka
1/26364/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.d. s temile podatki:

Matična št.: 5859310
Firma: TRGATEV, pooblaščena inve-

sticijska družba, d.d.
Skrajšana firma: TRGATEV, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Gosposvetska 5
Osnovni kapital: 632,457.000 SIT
Ustanovitej: S Hram, družba za uprav-

ljanje, d.d., Ljubljana, Gosposvetska 5, vs-
top 22. 11. 1995, vložek 1,000.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Logar Metod, Ljubljana, Rusjanov
trg 4, imenovan 16. 1. 1995, zastopa družbo
kot poslovodja – direktor z omejitvijo, da
potrebuje predhodno soglasje nadzornega
sveta za: pogodbe, za katere je tako določe-
no s poslovnim načrtom družbe, plačilo pro-
vizije v delnicah investicijske družbe, naje-
manje in dajanje posojil izven meje, določe-
ne s poslovnim načrtom, pogodbe o prenosu
opravljanja plačilnega prometa, hrambe
vrednostnih papirjev in opravljanje poslov
o nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na
borzi, izplačilo predčasne dividende.

Člani nadzornega sveta: Kuhelj Marta,
Počivavšek Tadej in Zdolšek Simon, vsto-
pili 16. 1. 1995.

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1995: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7415
Upravljanje s holding družbami.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg 4091/94 Rg-1373

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gateljev sklenilo objaviti sklep:

Družba JAKOPINA DISKONT, trgo-
vina z neživilskimi proizvodi, d.o.o., So-
pote 8, Podčetrtek, preneha po skrajšanem
postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer: Sta-
nislava Jakopina-Miličevski in Mirko Mili-
čevski, oba Sopote 8, Podčetrtek, ki prevza-
meta obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje družbe se razdeli med druž-
benika po vloženih deležih.

Sklep sta sprejela družbenika dne 29. 12.
1994.

Zoper sklep je dopusten ugovor v
15 dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 4. 9. 1996

KOPER

Srg 1529/94 Rg-22921

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

Družba ASID, administrativne storitve,
trgovina, prevoz, d.o.o., Koper, Dolinska
cesta 16/d, Koper, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/2163/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
viteljice z dne 20. 5. 1994.

Družbenica Kljun Zmaga, Dolinska ce-
sta 16/d, Koper, izjavlja, da so poplačane
vse obveznosti družbe da družba ni imela
zaposlenih delavcev in da prevzame obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, pripada družbenici.

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 21. 9. 1995

LJUBLJANA

Srg 3057/95 Rg-1316

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

H.E.L.P., svetovanje, računalniška ob-
delava,  posredovanje  storitev,  d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 106, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
29. 5. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti, ureje-
na so vsa razmerja z delavci.

Ustanoviteljici sta Jadranka Pelan,
Vrščajeva ulica 7, Ljubljana in Irena Zebič,
Pavšičeva 4, Ljubljana, z osnovnim kapita-
lom 6,955.000 SIT in celotno aktivo družbe
v znesku 19,572.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se celotno premoženje družbe prene-
se na ustanoviteljici v skladu z naslednjim
sporazumom: družba H.E.L.P., d.o.o., last-
nica nepremičnine – poslovnega prostora v
Ljubljani, Celovška 106, in sicer dveh sta-
novanjskih enot v Ljubljani, Celovška 106,
ki sta v drugem nadstropju stolpnice v Ljub-
ljani, ki sta bili s sklepom sveta za urbani-
zem takratne SO Ljubljana Šiška št.
52-30-11/69 z dne 20. 2. 1969 spremenjeni
v poslovni prostor.

Stranka Jadranka Pelan bo prevzela eno-
to s pogledom na park oziroma enoto z okni
obrnjenimi proti severovzhodu in pripada-
joče prostore v kleti.

Stranka Irena Zebič pa bo prevzela eno-
to s pogledom na Celovško cesto oziroma z
okni obrnjenimi na jugovzhod in pripadajo-
če prostore v kleti.

Jadranka Pelan prevzame naslednje pre-
mične predmete, pohištvo in opremo:

1 kos črna miza z ovalom – silvatica;
3 kose omarice črne – silvatica; 2 kosa pi-
salni mizi z ovalom – stol; 1 kos velika
omara – stil; 1 kos tapiserija; 4 kose omari-

ce nizke – stol; 1 kuhinja, štedilnik, hladil-
nik; 2 kosa vzidni omari; 2 kosa računalnik
(Avtronic-tome, Mlakar), 1 kos tiskalnik
(Epson), štirje telefoni, 2 kosa platneni di-
rektorski stol; 1 kos usnjeni direktorski stol;
2 kosa računski stroj (star, nov), 2 kosa
namizne luči (črna, rdeča); 3 kose stoli plat-
neni; 1 kos stol vrtljivi.

Irena Zebič prevzame naslednje premič-
ne predmete – pohištvo in opremo: 1 kos
pisalna miza z ovalom – silvatica; 2 kosa
omarici – silvatica; 1 kos direktorski stol –
usnjen; 2 kosa pisalni mizi z ovali – silvati-
ca; 1 kos velika omara – stol; 3 kose nizke
omarice – stol štrus; dva računalnika (Sam-
sung, Hi-Pec); 2 kosa tiskalnik (Epson);
1 kos telefonska centrala – panasonic; trije
telefonski aparati; 1 kos telefaks; 1 kos
alarmna naprava; 1 kos sef omarica; 2 kosa
računski stroj (star, nov); 2 kosa namizne
luči (črna, rdeča); 6 kosov stoli črni; 1 kos
stol vrtljiv.

Stranki sta soglasni, da se ves preosta-
nek premoženja družbe (aktive) med po-
godbeni stranki razdeli po enakih deležih
(vsaki 50%).

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 20. 12. 1995

Srg 12961/94 Rg-1317

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

Družba “PRAŠKO”, gostinsko turistič-
ne storitve in čiščenje prostorov, d.o.o.,
Ljubljana, Levičnikova 2, reg. št. vl.
1/10628/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 16. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanoviteljica je Kamnikar Jerneja, Le-
vičnikova 2, 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 ustanovite-
ljico.

Srg 11772/94 Rg-1318

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

Družba FAST, finančno-administrativ-
ni servis – svetovanje in trgovina, stori-
tveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Kam-
nik, Jurčičeva 5, reg. št. vl. 1/6633/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 7. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Gregorič Davorin, Jurči-
čeva 5, Kamnik, z ustanovitvenim kapita-
lom  2.000 SIT  ki  prevzema  obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

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 13. 6. 1996

Srg 13675/94 Rg-1319

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

Družba MISEL, podjetje za računal-
niške in poslovne storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Idrijska 12, reg. št. vl. 1/10610/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 1. 8. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Andrej Rapoša, Titova
85, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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. 6. 1996

Srg 1380/96 Rg-1320

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

DE BALE, d.o.o., inženiring sodobnih
tehnologij, d.o.o., Kamnik, Livada 8, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 13. 4. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Bojan Zupan, Livada 8,
Šmarca, 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 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 17. 6. 1996

Srg 1338/96 Rg-1321

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

VERLIČ, podjetje za trgovino in sto-
ritve,  Vodice,  Skaručna  39,  preneha  po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 7. 3. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Milan Verlič, Skaručna
39, Vodice, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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 19. 6. 1996

Srg 14255/94 Rg-1322

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

SL International, d.o.o., Ljubljana,
Sternenova 8, reg. št. vl. 1/3839/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 16. 9. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Matjaž Šinkovec, Ljub-
ljana, Gregorčičeva 13 in Janez Šinkovec,
Ljubljana, Smrtnikova 4, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se premoženje prenese v celoti na
ustanovitelja Matjaža Šinkovca iz Ljublja-
ne, Gregorčičeva 13 in Janeza Šinkovca iz
Ljubljane, Smrtnikova 4.

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 20. 6. 1996

Srg 13414/94 Rg-1323

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

Družba URANKO, podjetje za notra-
njo in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljublja-
na,  Za  gasilskim  domom  8,  reg.  št.  vl.
1/4394/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 17. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Kramarič Andrej, Za
gasilskim domom 8, Ljubljana, in Vomer
Bojan, Kavškova 26, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata
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 ustanovitelja
v sorazmerju z višino osnovnih vlog.

Srg 05357/95 Rg-1324

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

PNN, d.o.o., Kamnik, Jakoba Zupana
3, reg. št. vl. 1/15016/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
10. 11. 1995.

Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Branko Marolt, Lesce, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja.

Srg 11872/94 Rg-1325

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

Družba  KOBILŠEK,  d.o.o.,  Mengeš,
podjetje za proizvodnjo in trgovino, Men-
geš, Cankarjeva 21, reg. št. vl. 1/5980/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 31. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Urban Jože in Terezija
Kobilšek vsi Cankarjeva 21, Mengeš ter To-
pol, d.o.o., Ljubljana, Cesta v Rožno dolino
42, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Srg 18891/94 Rg-1326

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

Družba PAM & TRADE MARK, peda-
goško estetska delavnica, d.o.o., Ljublja-
na, Kančeva 4a, reg. št. vl. 1/12419/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Andrej in Erna Rupnik,
oba Bernekerjeva 32, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja po enakih deležih.

Srg 18975/94 Rg-1327

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

Družba BIG C, podjetje za vzdrževa-
nje, varovanje, storitve in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana,  Koprska  15,  reg.  št.  vl.
1/7838/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti, in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Anton Curk, Pokopališka
4, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Antona Curka.

Srg 06142/95 Rg-1328

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

DETAIL, podjetje za oblikovanje in
proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, Adamiče-
va 13, reg. št. vl. 1/17641/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 12. 12. 1995.

Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Roman Čakš, Adamičeva
13, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,508.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja.

Srg 18879/94 Rg-1329

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

Družba BIOMAS, trgovina in storitve,
d.o.o., Cerknica, Lipsenj 37, (prej Lip-
senj, Nova hiša), reg. št. vl. 1/23050/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 25. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Slavko Miroslav Mah-
ne, Lipsenj 37, Cerknica in Andreja Berton-
celj, Klobovsova 7a, Škofja Loka, z ustano-
vitvenim kapitalom 115.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
115.000 SIT prenese na ustanovitelja po
enakih deležih.

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 družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 11. 7. 1996

Srg 825/95 Rg-1330

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

A & P, podjetje za trgovino in marke-
ting,  Ljubljana,  d.o.o.,  reg.  št.  vl.
1/23702/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanoviteljice z dne 28. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Andreja Čehovin, Bi-
lečanska 2, Ljubljana, 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 v znesku

100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
ljico.

Srg 1016/95 Rg-1331

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

TI ONELINE, inženiring, proizvodnja,
trgovsko  in  svetovalno  podjetje,  d.o.o.,
Ljubljana,  Celovška  122,  reg.  št.  vl.
1/19179/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti, in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Lamut Franc, Sp. Ga-
meljne 84, Ljubljana-Šmartno, Rupnik Voj-
ko Kalce 24 a, Logatec, Šprah Vlado, Liva-
da 7, Ljubljana in Vadnjal Peter, Koroška
122, Maribor, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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 16. 7. 1996

Srg 16712/94 Rg-1332

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

Družba MEDICON, podjetje za komer-
cialne servisne in posredniške dejavnosti,
d.o.o., Ljubljana, Kvedrova 10, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 23. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Miha Lesar, Tesarska
16, Ljubljana in Franc Gogala, Kvedrova
10, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja, na vsakega polovica
(po 1.000 SIT).

Srg 16413/94 Rg-1333

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

Družba CONNADIN, gradbeni inženi-
ring, d.o.o., Ljubljana, Škrabčeva 11, pre-
neha  po  skrajšanem  postopku  po  sklepu
skupščine z dne 22. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti, in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Ivan Pregelj, Zeljarska
14, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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 družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 5. 8. 1996

Srg 15372/94 Rg-1334

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

DAKO, podjetje za proizvodnjo, trgo-
vino, uvoz-izvoz in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana Moste, Pot na Fužine 33, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 17. 10. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Dušan Kosanovič, Ljub-
ljana Moste, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja.

Srg 16479/94 Rg-1335

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

ALFOM, podjetje za svetovanje in in-
ženiring, d.o.o., Ljubljana, Stari trg 19,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 9. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Janez Grošelj, Ljubljana,
Barbara Žerjav, Ljubljana in Gorazd Mišič,
Nova Gorica z ustanovitvenim kapitalom
9.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse stalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelje, na vsakega tretjino
(3.000 SIT).

Srg 15342/94 Rg-1336

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

ALP COMMERCE, mednarodna tr-
govina, d.o.o., Ljubljana, Poljanska 77/a,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 18. 11. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Rok Kristan, Jesenice
in Ivan Zbačnik, Notranje Gorice, z ustano-
vitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja, na vsakega polovico
(1.000 SIT).

Srg 12925/94 Rg-1337

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
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Družba  DOMEK,  podjetje  za  stano-
vanjske storitve, d.o.o., Ljubljana, Tre-
binjska 1, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 23. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Janja Tomšič, Trebinj-
ska 1, Ljubljana in Janko Tomšič, Metoda
Mikuža 18, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 8.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja v sorazmerju z vlože-
nima vložkoma.

Srg 16484/94 Rg-1338

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

RAS EXPORT-IMPORT, d.o.o., C. na
Bokalce 3b, Ljubljana, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
22. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Anton Repovž, Ljublja-
na, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja.

Srg 16650/94 Rg-1339

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

AQUAPRO,  podjetje  za  inženiring,
projektiranje  in  svetovanje,  Ljubljana,
Koprska 94, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 23. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Franc Zupan, Novo po-
lje, C. VII/53, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja.

Srg 16649/94 Rg-1340

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

TENING  INŽENIRING,  svetovanje,
projektiranje in inženiring v gradbeniš-
tvu, grafične dejavnosti v računalništvu,
d.o.o.,  Preserje,  Kamnik  pod  Krimom
142, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 23. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Zlatko Dragovič, Črto-
mirova 18, Ljubljana, Zdenko Josipovič,
Bratov Učakar 12, Ljubljana, Darko Pete-
lin, Komenskega 20, Ljubljana in Franc Zu-
pan, Novo polje, Cesta VII/53, Ljubljana, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese na
ustanovitelje.

Srg 16471/94 Rg-1341

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

BOLEX, zastopstvo, trgovina, uvoz-iz-
voz, d.o.o., Domžale, Ljubljanska 34, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 14. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Franc Bidovec, Domžale,
z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja.

Srg 18935/94 Rg-1342

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

Družba PROTRADE AB, d.o.o., pod-
jetje za projektiranje in svetovanje, Vod-
nikova 180, Ljubljana, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
11. 7. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Anton Berden, Vodniko-
va 180, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.100 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja.

Srg 13246/94 Rg-1343

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

Družba  SABA,  podjetje  za  svetova-
nje, projektiranje, inženiring, trgovino,
prevozi  in  storitve,  d.o.o.,  Ljubljana,
Martinčeva 16, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 30. 6.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Bogdan Rojc, Ljublja-
na, Aleš Planinc, Litija in Samo Grošelj,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.100
SIT, ki prevzemajo obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelje, na vsakega po
700 SIT (tretjina).

Srg 16510/94 Rg-1344

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

AGENTAL,  zastopanje  in  trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Bratovševa ploščad 1,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 22. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Aldo Komac, Ljubljana,
z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja.

Srg 15313/94 Rg-1345

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

ESCOMA, d.o.o., podjetje za trgovin-
sko,  kinološko  in  storitveno  dejavnost,
Kamnogoriška 53, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 17. 11. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Marija Es, Ljubljana,
z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanoviteljice.

Srg 4125/96 Rg-1346

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

Družba MARKOVIČ D. in MILANKA,
d.n.o., storitve in trgovina, Ljubljana, Ob
kamniški progi 11, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 18. 7.
1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Markovič Duško in
Markovič Milanka, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja, na vsakega po
1.000 SIT.

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 Ljubljani

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 13. 8. 1996

Srg 898/95 Rg-1347

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

DECO 3, podjetje za mednarodno tr-
govino in storitve, d.o.o., Vir, Zoisova 9,
Domžale, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 31. 1. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljice so Phatra Putipanpong,
Maša Martinčič in Zora Grabnar, z ustano-
vitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevze-
majo obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
ce skladno z vložki v osnovnem kapitalu.

Srg 809/95 Rg-1348

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

PODPLANA,   gradbeno   podjetje,
d.o.o., Prilesje 6, Velike Lašče, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 23. 1. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Ciril Bobek, Prilesje 6,
Velike Lašče, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 13158/94 Rg-1349

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

NAUTEN,  podjetje  za  proizvodnjo,
konstruiranje, trgovino, Novo polje, C.
IV/32, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 30. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Povhe Rudi in Jožica
Povhe, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja, na vsakega po
1.000 SIT.

Srg 13024/94 Rg-1350

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

BRASS, d.o.o., podjetje za trgovino in
storitve, Mengeš, Pristava 13, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 8. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Matevž in Silva Dolin-
šek, Pristava 13, Mengeš, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja, na vsakega polovi-
co, (1.000 SIT).

Srg 13039/94 Rg-1351

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

VIDAN, d.o.o., izvozno-uvozno podjet-
je, Hotimirova 19, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 20. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Anica Novak, Marin-
kov trg 13, Ljubljana, 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 vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanoviteljico.

Srg 8746/94 Rg-1352

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

SIGRA, d.o.o., podjetje za grafične sto-
ritve, Ane Galetove 1, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
24. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Mihael Marolt in Bo-
jan Marolt, Grosuplje, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja, na vsakega polovico
(1.000 SIT).

Srg 16705/94 Rg-1353

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

OLJA  CENTER,  d.o.o.,  trgovinsko
podjetje Zalog, Pot v zeleni gaj 2, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 22. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Olga Javoršek, Zalog,
z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanoviteljico.

Srg 16701/94 Rg-1354

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

DIGITALIS, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo, inženiring in trgovino, Radom-
lje, C. radomeljske čete 14, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 15. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Denis Kotnik, Radom-
lje, Marija Podjed in Barbara Podjed, Ra-
domlje, z ustanovitvenim kapitalom 102.000
SIT, ki prevzemajo obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelje, na vsakega tretjino
(34.000 SIT).

Srg 8748/94 Rg-1355

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

INGPROJEKT, d.o.o., podjetje za in-
ženirsko-investicijski inženiring in con-

zulting, Klek 19 b, Trbovlje, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 25. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti, in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Marjan Eberlinc, Tr-
bovlje in Jože Potrpin, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja, na vsakega polovico
(1.000 SIT).

Srg 13082/94 Rg-1356

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

BIMEX, d.o.o., podjetje za proizvod-
njo in storitveni inženiring, Marinkov trg
14, Ljubljana, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 6. 7. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Rajko Bašin in Drago
Bašin, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja, na vsakega polovi-
co, (1.000 SIT).

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 Ljubljani

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 14. 8. 1996

Srg 242/96 Rg-1357

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

ŠOLAR SENEGAČNIK-DRNOVŠEK,
d.n.o., knjigarna in papirnica, Pot Vitka
Pavliča 6, Hrastnik, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
31. 12. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Senegačnik Ljudmila,
Bevško 1, Trbovlje in Drnovšek Romana,
Ravenska vas 32 a, Zagorje, z ustanovitve-
nim kapitalom 849.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
849.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
ljici po enakih delih.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 22. 8. 1996
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Srg 1111/96 Rg-1358

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

RAČUNOPLET  ČOŽ-GERGAR,
d.n.o., družba za proizvodnjo, trgovino in
storitve, Dolgi most 8 c, Ljubljana, št. reg.
vl. 1/26309/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 20. 2.
1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Janja Gergar, Ljublja-
na in Jože Čož, Grosuplje, z ustanovitvenim
kapitalom 10.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
10.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja, na vsakega po 5.000 SIT.

Srg 1909/95 Rg-1359

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

NORMA 37, d.o.o., podjetje za var-
stveni  inženiring,  Izlake,  št.  reg.  vl.
1/22590/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 22. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Jonko Gošte Janko in
Romana Tramšek, oba Izlake 23, z ustano-
vitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na ustanovitelja Gošte Janka 60.000
SIT in Romano Tramšek 40.000 SIT.

Srg 1870/95 Rg-1360

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

LINEARNI EKONOMSKI MODELI,
d.o.o., podjetje za svetovanje, inženiring
in   trženje,   Ljubljana,   št.   reg.   vl.
1/20090/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 31. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Janez Barle, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja.

Srg 1134/96 Rg-1361

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

ZORN-IK TRADE, d.o.o., podjetje za
raziskavo trga, svetovanje, zastopanje in
trgovanje, št. reg. vl. 1/10022/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 7. 3. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Iztok Zorn, Viška c.
69/d, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-

lom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

Srg 1149/96 Rg-1362

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

ŠUEN & TRGOVINA, d.n.o., trgov-
sko podjetje, Ljubljana, Tržaška 47, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 7. 3. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Ljubica Šuen in Vladi-
mir Šuen, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom, ki prevzemata obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 1140/96 Rg-1363

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

A. OSREDKAR, d.o.o., podjetje za do-
delavo kovinskih predmetov, C. Dolomit-
skega odreda 83, Ljubljana, št. reg. vl.
1/7052/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 6. 3. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Anton Osredkar, Ljublja-
na, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

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 sklepa o
izbrisu družb iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 26. 8. 1996

Srg 3762/96 Rg-1364

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

TUF, d.o.o., podjetje za trgovino in sto-
ritve, Kašeljska 158, Ljubljana, št. reg. vl.
1/19471/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 4. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Robert Bogomolec, Ljub-
ljana, z ustanovitvenim kapitalom 2,066.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2,066.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 28. 8. 1996

Srg 12305/94 Rg-1365

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

ALKO, trgovsko podjetje, d.o.o., Ljub-
ljanska 80, Domžale, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
27. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Andrej Klobasa, Ljub-
ljanska 80, Domžale, z ustanovitvenim ka-
pitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Andreja Klobaso, Domžale.

Srg 16889/94 Rg-1366

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

ALEJA TOURS, LJUBLJANA, d.o.o.,
Ljubljana,  Kunaverjeva  6,  preneha  po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 22. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Grbec Bojan, Jakčeva uli-
ca 12, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Grbec Bojana, Ljubljana.

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 5. 9. 1996

Srg 12385/94 Rg-1367

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

LITERA,  podjetje  za  izobraževanje,
prevajanje in lektoriranje, d.o.o., Ceneta
Štuparja 3, Ljubljana, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
2. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Lenarčič Breda, Cene-
ta Štuparja 3, 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 ustanovite-
ljico.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 11. 9. 1996

Srg 10011/94 Rg-1374

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

Družba WEIMA, podjetje za notranjo
in zunanjo trgovino, inženiring, gostinstvo
in turizem, d.o.o., Ljubljana, Kumrovška
5, Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 24. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Marko Weibl, Kumrovška
5, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse premoženje, ki bo ostalo po
pokritju vseh stroškov, povezanih s prene-
hanjem, prenese 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 24. 2. 1995

Srg 2341/96 Rg-1375

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

Družba F informatika, finančna infor-
matika in inženiring, d.o.o., Prešernova
73, Grosuplje, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 25. 4.
1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Miloš Varga, Prešerno-
va 73, Grosuplje, Aleksandra Žvipelj, Vo-
gelna 6, Ljubljana, Borut Košir, Partizanska
7, Domžale, Peter Filipič, Horjul 95, Horjul
in Irena Skočir, Na livadi 3, Vrhnika, z usta-
novitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevza-
mejo obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese do višine 400 SIT na
vsakega 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 12. 3. 1996

Srg 95/2485 Rg-1376

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

DOMINES, d.o.o., podjetje za marke-
ting in tranzitno trgovino, Pleteršnikova

19, Ljubljana, reg. št. vl. 1/2588/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 24. 1. 1995.

Ustanovitelji so Jože Javornik, Ljublja-
na, Andrej Dvoraček, Ljubljana in Intraco
B. V. Spaargarenstraat 10, Nizozemska, z
ustanovitvenim kapitalom 20.000 SIT, ki
prevzemejo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
20.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
Jožeta Javornika 5.000 SIT, Andreja Dvora-
ček 5.000 SIT in Intraco B. V. 10.000 SIT.

Srg 94/20159 Rg-1377

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

GRAFENAUER,  d.o.o.,  Bratovševa
ploščad   21,   Ljubljana,   reg.   št.   vl.
1/20240/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Niko Grafenauer, Bratov-
ževa pl. 21, Ljubljana, 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 v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja.

Srg 94/20160 Rg-1378

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

ABR, d.o.o., Partizanska 7, Domžale,
reg. št. vl. 1/15006/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Borut Košir, Domžale, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

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 Ljubljani

dne 11. 5. 1996

Srg 19955/94 Rg-1379

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

Družba WINGS, trgovina, proizvodnja,
turizem in gostinstvo, d.o.o., Križ 41, Ko-
menda, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu ustanovitelja z dne 31. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Janez Avbelj, z ustanovi-
tvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema

obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese 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

oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 16. 5. 1996

Srg 2184/95 Rg-1380

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

NESTOR,  gospodarska  dejavnost  in
šport, d.o.o., Trg komandanta Staneta 4,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/17250/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 11. 4. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Gregor Mihael Jošt,
Glinškova ploščad 3, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

Srg 20154/94 Rg-1381

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

FRUTEKS, d.o.o., podjetje za sveto-
vanje, inženiring, posredovanje, Ljublja-
na,  Lončarska  steza  12,  reg.  št.  vl.
1/05797/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 30. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Janez Hribar, Lončarska
steza 12, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 20.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
20.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja.

Srg 20153/94 Rg-1382

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

PURAQUA, d.o.o., ekološko svetova-
nje,  Metoda  Mikuža  18,  reg.  št.  vl.
1/16531/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 20. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Gordana Hluchy, Me-
toda Mikuža 18, z ustanovitvenim kapita-
lom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

Srg 2557/95 Rg-1383

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

TRINGS, trgovina, inženiring, sveto-
vanje, d.o.o., Prešernova 19, reg. št. vl.
1/22132/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 8. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Mitja Cizelj, Trbovlje,
Staša Baloh Plahutnik, Prešernova 19, Za-
gorje ob Savi in Terezija Kotar, Na Roje 3,
Šmartno pri Litiji, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lje Mitjo Cizelja 45.000 SIT, Stašo Baloh
Plahutnik 45.000 SIT in Terezijo Kotar
10.000 SIT.

Srg 20099/94 Rg-1384

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

HAJDIANI, d.o.o., Brilejeva 15, fi-
nančno računovodske storitve, reg. št. vl.
1/20828/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 21. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Anica Hajdinjak, Brile-
jeva 15, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 149.700 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
149.700 SIT prenese v celoti na ustanovite-
ljico.

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 Ljubljani

dne 20. 5. 1996

Srg 01244/95 Rg-1385

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

LORDAN, d.o.o., trgovsko in storitve-
no  podjetje,  Kvedrova  13,  reg.  št.  vl.
1/17882/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 15. 3. 1995.

Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Božac Lorena, Ljublja-
na in Danilo Mavec, Ljubljana, Brodarjev
trg 13, 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 ustanovitelja,
na vsakega 1/2 (4.000 SIT).

Srg 9289/94 Rg-1386

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

SVET, Ljubljana, d.o.o., podjetje za
marketing, svetovanje in strokovno izpo-
polnjevanje komercialno posredovanje in
zastopanje, Novo Polje C VII/53, reg. št.
vl. 1/07407/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 23. 5.
1994.

Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Stanka Jušče Zupan,
Ljubljana, Novo Polje C. VII/53, z ustano-
vitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanoviteljico.

Srg 01472/96 Rg-1387

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

JOHNNIE, d.o.o., gradbena dela, pre-
vozniške in gostinske usluge, Brilejeva 14,
reg. št. vl. 1/17822/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
27. 3. 1996.

Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Olga Kropivšek, Bri-
lejeva ul. 14, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema 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-
co.

Srg 8067/94 Rg-1388

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

NOVUM, d.o.o., podjetje za inže-
nirstvo s področja tehnologije, proizvod-
nje, trgovine in intelektualnih storitev,
Škofljica,  Bučarjeva  4,  reg.  št.  vl.
1/11666/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 18. 5. 1994.

Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Matija Nose in Vladi-
mira Nose, Škofljica, Bučarjeva 4, z ustano-
vitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese
v celoti na ustanovitelja, na vsakega
1.000 SIT.

Srg 14658/94 Rg-1389

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

GRATVIG, d.o.o., gradbeno, trgovsko
in gostinsko podjetje, d.o.o., Kočevje, reg.
št. vl. 1/13849/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 10. 5.
1994.

Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Mavrin Vinko, Kočevje,
z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja.

Srg 16808/94 Rg-1390

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

SOPOTJE,  uvozno-izvozna  trgovina
na debelo in drobno, d.o.o., Erjavčeva 4,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/05835/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 15. 12. 1994.

Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Bogdana Žagar, Ul.
Bratov Učakar 118, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.000 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 ustanovite-
ljico.

Srg 9223/94 Rg-1391

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

HRUST, podjetje za marketing, sveto-
vanje in posredovanje, d.o.o., Dolomitske-
ga 23, Ljubljana, reg. št. vl. 1/18223/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 25. 5. 1994.

Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Hrastar Evstahij in Hra-
star Danica, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 8.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja, na vsakega po 4.000
SIT.

Srg 01671/96 Rg-1392

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

FAC TRADE, trgovsko podjetje in sto-
ritve, d.o.o., Levstikova 2, Kamnik, reg. št.
vl. 1/11127/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 25. 3. 1996.

Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je France Spruk, Kamnik, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja.

Srg 01483/96 Rg-1393

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
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EMINENCE, k.d., Mestni trg 17, Viš-
nja Gora, reg. št. vl. 1/08740/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 19. 3. 1995.

Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Vujičič Rosana, Višnja
Gora in Beno Turk, Višnja Gora, z ustano-
vitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
na vsakega po 1.000 SIT.

Srg 16203/94 Rg-1394

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

B & P, podjetje za notranjo in zunanjo
trgovino, d.o.o., Črtomirova 9, Ljublja-
na, reg. št. vl. 1/4209/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
1. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Igor Banovec, Črtomi-
rova 9, Ljubljana in Jure Podržaj, Rožna
Ulica 14, Kočevje, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
vsakemu do 1/2 osnovnega kapitala.

Srg 1446/95 Rg-1395

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

JAMI, export-import, d.o.o., Prevoje
130, Lukovica, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 21. 3.
1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Osolnik Miran, Prevo-
je 130, Lukovica in Zakrajšek Ivan, Šmar-
tinska 22, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

Srg 1442/95 Rg-1396

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

MAZA,  podjetje  za  trgovino,  d.o.o.,
Vojkova 52, Ljubljana, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
17. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Matjaž Primožič in
Zdenka Primožič, oba Vojkova 52, Ljublja-
na, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese do ene polovice na vsa-
kega ustanovitelja.

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 Ljubljani

dne 13. 6. 1996

Srg 19892/94 Rg-1397

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

DENY, d.o.o., podjetje za zastopanje,
prodajo in proizvodnjo, Novi trg 40b,
Kamnik, reg. št. vl. 1/16842/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 19. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Zvonko Benkovič, Novi
trg 40b, Kamnik, z ustanovitvenim kapita-
lom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

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

Srg 19886/94 Rg-1398

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

AGRUM, d.o.o., Ribnica, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in gostinstvo, Gor-
nje Lepovče 3, Ribnica, reg. št. vl.
1/14319/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 30. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Iztok Goršič, Gornje Le-
povče 3, Ribnica, z ustanovitvenim kapita-
lom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

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

Srg 6066/95 Rg-1399

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

LII, d.o.o., Ljubljana, industrijski in-
ženiring, d.o.o., Ljubljana, Celjska 27,
reg. št. vl. 1/24057/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
14. 12. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Stane Červ, Kunaverje-
va ul. 8, Ljubljana, Dušan Piskar, Celjska
27, Ljubljana in Alojz Tomc, Vrhova c.
VI/7, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 105.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku

105.000 SIT prenese do 1/3 na vsakega usta-
novitelja.

Zoper te sklepe skupščin 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 sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 14. 6. 1996

Srg 1470/95 Rg-1400

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

ORSYS, d.o.o., proizvodnja, inženi-
ring, trgovina, storitve, uvoz-izvoz, To-
mačevska  48a,  Ljubljana,  reg.  št.  vl.
1/16837/00,  preneha  po  skrajšanem  po-
stopku po sklepu skupščine z dne 29. 3.
1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Metod Babnik, Tomačev-
ska 48a, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

Srg 16860/94 Rg-1401

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

Z.B.I.S., d.o.o., izdelava in prodaja pe-
civa in slaščic, Koprska 100, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/14022/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
22. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Gros Uroš, Ljubljana,
Jager Martin, Ljubljana, Lipovšček Emilija-
na, Ljubljana, Hrovat Marija, Ljubljana, Ci-
zej Stojan, Ljubljana, Kužnik Marija, Ljub-
ljana, Hruševar Martin, Ljubljana, Šubelj
Ana, Ljubljana, Kavčič Stanislav, Drago-
mer in Česen Marinka, Ljubljana, z ustano-
vitvenim kapitalom 10.000 SIT, ki prevze-
majo obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese
v celoti na ustanovitelje Gros Uroša
2.250 SIT, Jager Martina 1.700 SIT, Lipov-
šek Emilijano 1.500 SIT, Horvat Marijo
1.250 SIT, Cizelj Stojana 1.000 SIT, Kuž-
nik Marijo 500 SIT, Hruševar Martina
500 SIT, Šubelj Ano 500 SIT, Kavčič Stani-
slava 500 SIT in Česen Marinko 300 SIT.

Srg 1402/95 Rg-1402

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

STS-LINE, d.o.o., svetovanje, trgovi-
na, servis, Rakek, reg. št. vl. 1/22559/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 21. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.
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Ustanovitelj je Niko Kranjac, Vrtna 13,
Rakek, z ustanovitvenim kapitalom 100.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 2032/95 Rg-1403

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

QAS, agencija za zagotavljanje in kon-
trolo kakovosti, d.o.o., Resljeva 1, Ljub-
ljana, reg. št. vl. 1/18917/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 24. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Igor Zabric, Lipica 20,
Sežana, Jelena Vojvodić-Gvardjančič, Res-
ljeva 1, Ljubljana in Bogo Pirš, Vogelna
10, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.100 SIT,  ki  prevzemajo  obveznost  pla-
čila  morebitnih  preostalih  obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.100 SIT prenese do 1/3 na vsakega usta-
novitelja.

Srg 17338/94 Rg-1404

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

SMART, d.o.o., proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje Ljubljana, Kleme-
nova  ul.  104,  Ljubljana,  reg.  št.  vl.
1/22311/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 15. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Valentin Dermota, Kle-
menova ul. 104 in Robert Dermota, Bohinj-
ska Bistrica, Bitnje 8, z ustanovitvenim ka-
pitalom 145.513 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
145.513 SIT prenese do ene polovice na
vsakega ustanovitelja.

Srg 17402/94 Rg-1405

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

ANDER, podjetje za trgovino in stori-
tve, d.o.o., Jakčeva ul. 5, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/19945/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 27. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Marjanca Grmek, Jak-
čeva ul. 5, Ljubljana, 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 v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
ljico.

Srg 2351/95 Rg-1406

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

ERNA TRADE, podjetje za trgovino
in zunanjo trgovino, d.o.o., Linhartova 9,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/21335/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 28. 4. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Erna Romih, Klavči-
čeva 12, Kamnik, 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 v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
ljico.

Srg 1469/95 Rg-1407

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

DIVONA, d.o.o., podjetje za projekti-
ranje, inženiring in marketing, Dreniko-
va 18, Ljubljana, reg. št. vl. 1/14837/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 29. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Nataša Hafner-Vojčič
in Zoran Vojčič, oba Trg borcev NOB 18,
Dol pri Hrastniku, z ustanovitvenim kapita-
lom 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  ustanovi-
telja.

Zoper  te  sklepe  skupščin  o  preneha-
nju  družb  po  skrajšanem  postopku  je  v
smislu  396.  in  397.  člena  zakona  o
gospodarskih družbah dopusten ugovor v
15 dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklepe o izbrisu družb iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 17. 6. 1996

Srg 1379/95 Rg-1408

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

VILTON, d.o.o., podjetje za trgovino,
posredovanje, svetovanje in inženiring,
Brilejeva 14, Ljubljana, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
21. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Mladenović Vilton,
Vlahovičeva 8, Ljubljana in Trnjanin Nazif,
Depala vas 26, Domžale, z ustanovitvenim
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
2000 SIT prenese do ene polovice na vsake-
ga ustanovitelja.

Srg 11183/94 Rg-1409

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

GRAFINA, storitve in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Prijateljeva 14, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/17739/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 30. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Antonija Zorc, Prijate-
ljeva 14, Ljubljana in Danilo Namestnik,
Prvomajska 3, Litija, z ustanovitvenim ka-
pitalom 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 do 1/2 na vsakega usta-
novitelja.

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 18. 6. 1996

Srg 1768/95 Rg-1410

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

KONTEN, storitveno, posredniško in
trgovsko  podjetje,  Marinkov  trg  14,
d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl. 1/10838/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Marija Rutar, Ljublja-
na, Rusjanov trg 10, 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 v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
ljico.

Srg 1769/95 Rg-1411

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

GURMAN, d.o.o., podjetje za go-
stinstvo, turizem in trgovino, Seničica
20b, Medvode, reg. št. vl. 1/5986/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Janja Šerjak iz Med-
vod, Seničica 20b, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 1386/95 Rg-1412

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
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MEGERA,  d.o.o.,  trgovinsko  in  po-
sredniško podjetje, Mala Račna 26, Gro-
suplje, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 15. 3. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Jože Skubic, Udje 2,
Grosuplje in Marko Malavašič, Čušperk 8/a,
Grosuplje, z ustanovitvenim 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 do ene polovice na vsa-
kega ustanovitelja.

Zoper te sklepe skupščin 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 sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 19. 6. 1996

Srg 1363/95 Rg-1413

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

ABAXOS, podjetje za storitve in trgo-
vino, d.o.o., Kernova 2, Ljubljana Šen-
tvid, reg. št. vl. 1/19631/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 23. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Blažena-Marija Cedil-
nik in Ignacij Cedilnik, oba Kernova 2, Ljub-
ljana, z ustanovitvenim kapitalom 100.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese do 1/2 na vsakega usta-
novitelja.

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 27. 6. 1996

Srg 5726/95 Rg-1414

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

Družba ZAKLJUČEK, podjetje za or-
ganiziranje zaključnih del v gradbeniš-
tvu, d.o.o., Ljubljana, Nade Ovčakove 36,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 11. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Schwarzbartl Doris,
Beblerjev trg 3, Ljubljana in Pirc Manica,
Gabersko 32/a, Trbovlje, z ustanovitvenim
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 do ene polovice na vsa-
kega 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 2. 7. 1996

Srg 5813/94 Rg-1415

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

SECUREL – SECURITY ELEC-
TRONICS – ZAŠČITA, d.o.o., Ljubljana,
Linhartova 42, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 10. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Janez Skubic, Linhartova
42, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Skubic Janeza, Ljubljana, Linhartova 42.

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 12487/94 Rg-1421

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

SUPER TIM, podjetje za zastopstvo in
trgovino, d.o.o., Remihova 10, Kočevje,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 21. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Miša Majcen (prej Ko-
šir Bogomira), z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
co Mišo Majcen, Kidričeva 4, Kočevje.

Srg 8743/94 Rg-1422

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

SEASON, trgovina, storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Cesta na Rožnik 15, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 25. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Vilma Hanžel, Šarhova
30, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
co Vilmo Hanžel, Ljubljana.

Srg 12291/94 Rg-1423

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

JAK TRANS, prevoz in trgovina,
d.o.o., Grško 4, Šmartno, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
15. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Jakop Štefan, Grško 4,
Šmartno, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzema 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
Jakop Štefana, Šmartno.

Srg 12509/94 Rg-1424

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

KARMEN MIKS, podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., Ljubljana, V Kladeh
1, preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 27. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Cvetka Bizant, V Kla-
deh 1, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
co Cvetko Bizant, Ljubljana.

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 Ljubljani

dne 5. 9. 1996

Srg 17481/94 Rg-1425

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

BO-MED, d.o.o., Derčeva 27, Ljublja-
na,  preneha  po  skrajšanem  postopku  po
sklepu skupščine z dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Bojana Kržič-Grdadol-
nik, Polanškova ulica 13, Ljubljana-Črnu-
če, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
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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. 9. 1996

Srg 15586/94 Rg-1426

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

BING INŽENIRING, inženirski biro,
d.o.o., Pod Vrbami 59, Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Janez Kremžar, Pod Vr-
bami 59, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja.

Srg 16878/94 Rg-1427

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

IMPOSANT, trgovina, posredovanje,
zastopanje, uvoz-izvoz, d.o.o., Prvomaj-
ska 9, Kamnik, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 20. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Pustotnik Nada, Prvo-
majska 9, Kamnik, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanoviteljico.

Srg 17454/94 Rg-1428

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

BOMO, trgovsko in proizvodno pod-
jetje, d.o.o., Smlednik 5, Smlednik, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 22. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Avgust Šimon, Smlednik
5, Medvode, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja.

Srg 19295/94 Rg-1429

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

TRAFFIC-AGENT, podjetje za trgo-
vino, izvoz in uvoz, d.o.o., Rebovljeva 6,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Leskovec Lidija, Re-
boljeva 6, Ljubljana, 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 vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanoviteljico.

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 Ljubljani

dne 16. 9. 1996

MARIBOR
Srg 5445/94 Rg-1368

Družba FIL, podjetje za storitve, trgo-
vino in proizvodnjo, d.o.o., Maribor,
Hrastje 39, reg. št. vl. 1/6289-00, katere usta-
novitelj je Lederer Marjan, Maribor, Hrastje
39, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Lederer Mar-
jan, Maribor, Hrastje 39.

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. 7. 1995

Srg 3645/94 Rg-1369

Družba Podjetje za računovodsko fi-
nančne storitve, FINREMARK, d.o.o.,
Maribor, Trg Dušana Kvedra 15, reg. št.
vl. 1/7010-00, katere ustanovitelj je Kramer
Janez, Maribor, Trg Dušana Kvedra 15, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Kramer Ja-
nez, Maribor, Trg Dušana Kvedra 15.

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 27. 7. 1995

Srg 5862/94 Rg-1370

Družba GALANTEX, proizvodnja in
trgovina z galanterijo, d.o.o., Majeričeva
ul. 6, Maribor, reg. št. vl. 1/1180-00, kate-
re ustanovitelja sta Cvetka Pisar in Urška
Pisar, obe Greenwiška 12, Maribor, po skle-
pu ustanoviteljev družbe z dne 28. 12. 1994,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Cvetka Pisar
in Urška Pisar, oba Greenwiška 12, 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 12. 10. 1995

Srg 6841/94 Rg-1371

Družba PIA, podjetje za proizvodnjo,
inženiring, svetovanje, trgovino, d.o.o.,
Maribor, Krekova 21, reg. št. vl.
1/3457-00, katere ustanovitelj je Springer
Zlatko, Maribor, Krekova 21, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Springer
Zlatko, Maribor, Krekova 21.

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 23. 10. 1995

Srg 5581/94 Rg-1372

Družba Podjetje za ekonomsko-finanč-
no poslovanje in storitve v blagovnem
prometu CICERO, d.o.o., Maribor, Be-
zenškova 57, reg. št. vl. 1/2025-00, katere
ustanovitelja sta Brigita Gajzer-Pliberšek in
Rado Pliberšek, oba Maribor, Prežihova 5,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Brigita
Gajzer-Pliberšek in Rado Pliberšek, oba Ma-
ribor, Prežihova 5.

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 4. 12. 1995

NOVA GORICA

Rg-44387

Družba  KAJFEŽ,  razvojne  storitve,
d.o.o., Idrija, s sedežem Mrakova 38, Idri-
ja, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-1850-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanovitelja družbe z dne
23. 8. 1996.

Ustanovitelj je Kržišnik Boris, Čekovnik
41, Idrija, ki prevzema obveznosti plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče 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. 8. 1996

NOVO MESTO

Srg 1658/94 Rg-15703

Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
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Družba KLJUČ - storitve in trgovina,
d.o.o., Črnomelj, Ručetna vas 5/b, Črno-
melj, vpisana na reg. vl. št. 1-2792/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 26. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Nevenka Plut, Semič
44/c, Semič, 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
v celoti prenese na ustanoviteljico Nevenko
Plut, Semič 44/c, Semič.

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 5. 6. 1995

SLOVENJ GRADEC

Srg 6635/94 Rg-1416

Družba BREKO, d.o.o., Slovenj Gra-
dec, reg. št. vl. 1/6564-00, katere družbenik
je Breznik Danijel, po sklepu družbenika z
dne 28. 12. 1994, preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Breznik Da-
nijel iz Pameč 32, Slovenj Gradec.

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 28. 5. 1996

Srg 5008/94 Rg-1417

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 5008/94, zaradi vpi-
sa prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku z dne 23. 7. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4913-00, vpiše izbris družbe MIK-
LAVC, trgovina, gostinstvo in turizem,
d.o.o., s sedežem v Radljah ob Dravi, Koz-
ji vrh 34a, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Miklavc Da-
nica iz Radelj ob Dravi, Kozji vrh 34/a.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 23. 7. 1996

Srg 6724/94 Rg-1418

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 6724/94, zaradi vpi-
sa prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku z dne 3. 9. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/7156-00, vpiše izbris družbe
KLEVŽ, d.o.o., s sedežem v Slovenj Grad-
cu, Legen 151, zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti izbrisane družbe prevzamejo
Mlinšek Albin in Mlinšek Ana, oba Gmajna
25/g, Slovenj Gradec ter Rotovnik Helena
in Rotovnik Jure, oba Legen 151, Šmartno
pri Slovenj Gradcu.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 3. 9. 1996

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 141-10-0012/96-0800-11 Ob-4116

Upravna enota Maribor, z dnem izdaje te
odločbe hrani statut z nazivom pravila sin-
dikata družbe PIK Senior, d.o.o., ki so ga
sprejeli na občnem zboru sindikata PIK Se-
nior, d.o.o., dne 20. 5. 1996 z imenom sin-
dikata Sindikat PIK Senior, d.o.o., in se-
dežem v Mariboru, Kraljeviča Marka 5.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zap.
št. 0012 z dne 11. 9. 1996.

Št. 141-10-0013/96-0800-11 Ob-4128

Upravna enota Maribor, z dnem izdaje te
odločbe, hrani statut z nazivom pravila sin-
dikata SVIRD Srednje kmetijske šole Mari-
bor, ki so ga sprejeli na ustanovnem zboru
članov SVIRD Srednje kmetijske šole Ma-
ribor dne 17. 9. 1996 z imenom sindikata
Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževal-
ni in raziskovalni dejavnosti Slovenije
Srednje kmetijske šole Maribor, skrajša-
no SVIRD SKŠ Maribor in sedežem v Ma-
riboru, Vrbanska cesta 30.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zap.
št. 0013 z dne 20. 9. 1996.

Št. 013-010/96-06 Ob-4129

Pravila sindikata Stanovanjskega pod-
jetja Velenje, sprejeta na zboru članov dne
16. 9. 1996, se shranijo pri Republiki Slo-
veniji – Upravni enoti Velenje.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod št. 78, dne 25. 9. 1996.

Št. 127-13/96 Ob-4159

Veljavna pravila sindikata okrožnega
in okrajnih sodišč Novo mesto, Novo me-
sto, Jerebova 2, ki so bila dne 11. 1. 1996
sprejeta na članskem sestanku, se sprejmejo
v hrambo pri Upravni enoti Novo mesto.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 142.

Št. 028-12/96-02 Ob-4188

Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, Izpostava Center, Oddelek za
občo upravo, družbene dejavnosti in skup-
ne zadeve z dnem izdaje te odločbe sprej-
me v hrambo statut, vpisan v evidenco sta-
tutov sindikatov dne 23. 9. 1996 pod zap.
št. 223 z nazivom “statut sindikata Arhiva

Republike Slovenije”, ki ga je zahtevala
pooblaščena oseba sindikata z imenom:
Sindikat  Arhiva  Republike  Slovenije
in  sedežem:  Zvezdarska  ulica  1,  Ljub-
ljana.

Št. 028-13/96-02 Ob-4189

Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, Izpostava Center, Oddelek za ob-
čo upravo, družbene dejavnosti in skupne
zadeve z dnem izdaje te odločbe sprejme v
hrambo statut, vpisan v evidenco statutov
sindikatov dne 23. 9. 1996 pod zap. št. 224
z nazivom “Pravila za delovanje sindikata v
zavodu”, ki ga je zahtevala pooblaščena ose-
ba sindikata z imenom: Sindikat zdravstva
in socialnega varstva Slovenije, Sindikal-
na organizacija Centra za socialno delo
Ljubljana Center in sedežem: Resljeva 18,
Ljubljana.

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.

Stečajni postopki
in likvidacije

N 30/96 R-114

Štefan Jevnik, roj. 28. 3. 1915 iz Dol.
Stare vasi 9, je pogrešan (na predlog Pavle
Hosta, Dol. Stara vas 49, ki jo zastopa od-
vetnica Ana Brsan in Šentjerneja).

Okrajno sodišče v Novem mestu

dne 9. 9. 1996

St 10/90, St 11/90 S-341
St 13/90, St 7/91

To sodišče razpisuje narok za preizkus
terjatev in za obravnavanje osnutka za glav-
no razdelitev, ki bo 24. 10. 1996 ob 12.30 v
dvorani št. 132/I tega sodišča, za naslednje
stečajne dolžnike:

– St 10/90: TOK Tovarna citronske ki-
sline in derivatov Il. Bistrica – v stečaju;

– St 11/90: TOK Remonti in energeti-
ka Il. Bistrica – v stečaju;

– St 13/90: TOK Tovarna kislin in soli
Il. Bistrica – v stečaju;

– St 7/91: TOK Tovarna organskih ki-
slin, o.sol.o. Il. Bistrica – v stečaju.
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Upniki si lahko ogledajo osnutek za glav-
no razdelitev v času uradnih ur v gospodar-
ski pisarni Okrožnega sodišča v Kopru,
Okrožnega sodišča v Ljubljani in Okrožne-
ga sodišča v Mariboru.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 23. 9. 1996

St 8/96 S-342

To sodišče obvešča vse upnike, da bo
1. narok za preizkus terjatev v stečajni za-
devi zoper stečajnega dolžnika Meblo Ob-
lazinjeno Pohištvo, d.o.o., Nova Gorica,
Industrijska 5, Nova Gorica, v stečaju, dne
14. 10. 1996 ob 13. uri v sobi št. 110/I, tega
sodišča.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 23. 9. 1996

St 8/96 S-343

To sodišče je v postopku prisilne porav-
nave v stečaju nad stečajnim dolžnikom
Meblo Oblazinjeno pohištvo, podjetje za
proizvodnjo oblazinjenega pohištva,
d.o.o., Industrijska 5, Nova Gorica, v ste-
čaju, po 20. 9. 1996 opravljenem naroku za
prisilno poravnavo sklenilo:

predlog za prisilno poravnavo predlaga-
telja Fininvest, d.o.o., Nova Gorica, se za-
vrne in se nadaljuje stečajni postopek.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 20. 9. 1996

St 64/96 S-344

To sodišče, je s sklepom St 64/96 dne
23. 9. 1996 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Inkop – industrija kovinske
opreme, p.o., Kočevje, Reška c. 15.

Za stečajnega upravitelja se imenuje di-
plomirani pravnik Ignac Dolenšek iz Ljub-
ljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.

Dolžniki se pozivajo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upniki se po-
zivajo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva, ko je
bil oklic o začetku stečajnega postopka ob-
javljen v Uradnem listu RS. Prijave je treba
vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kol-
kovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 9. 1. 1997 ob 9. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 23. 9.
1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 23. 9. 1996

St 7/96 S-345

To sodišče s sklepom stečajnega senata
z dne 25. 9. 1996 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Alfa MGS, d.o.o., podjetje
za zunanjo trgovino, transport in špedici-
jo, Sežana, Partizanska 109.

V postopku se uporablja naziv firme Al-
fa MGS, d.o.o., podjetje za zunanjo trgovi-
no, transport in špedicijo – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se določi Du-
šan Batista, Benčičeva 25, Sežana.

Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica.

Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do dolžnika.

Narok za preizkus terjatev bo dne 10. 1.
1997 ob 12. uri v sobi št. 135.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 25. 9.
1996.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 25. 9. 1996

St 3/92 S-346

V stečajnem postopku nad dolžnikom
Tovarna konfekcijske in športne opreme
Toper, p.o., Celje, v stečaju, bo peti narok
za preizkus terjatev dne 11. 11. 1996 ob
9. uri v sobi 209/II tega sodišča.

Okrožno sodišče v Celju

dne 24. 9. 1996

St 8/96 S-348

To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom GIP Pionir, Gradbeno indu-
strijsko podjetje, p.o., Novo mesto – v
stečaju, Novo mesto, Kočevarjeva 1, ob-
vešča upnike, da je prvi narok za preizkus
terjatev, objavljen za dne 23. 10. 1996 pre-
klican.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
6. 11. 1996 ob 9. uri v sobi št. 118 tega
sodišča.

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 24. 9. 1996

St 12/96-6 S-347

To sodišče je s sklepom opr. št. St 12/96
z dne 25. 9. 1996 začelo likvidacijski posto-
pek nad dolžnikom Tesnila Trebnje, p.o.,
Velika Loka.

Za likvidacijskega upravitelja je določen
Peter Kavčič, Maroltova 16, Ljubljana.

Upnike pozivamo, da prijavijo svoje ter-
jatve likvidacijskemu senatu v dveh mese-
cih od dneva objave tega oklica. Prijave je
treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane
z ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo likvidacijski masi.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
20. 12. 1996 ob 9. uri v sobi 108 tega so-
dišča.

Oklic o začetku likvidacijskega postop-
ka je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 9. 1996.

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 25. 9. 1996

St 60/95 S-349

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom TGP Medijske Toplice,
d.d., Kidričeva 4a, Zagorje ob Savi za dne
26. 11. 1996 ob 9. uri v konferenčni dvorani
tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 24. 9. 1996

St 3/96 S-350

To sodišče na podlagi 101. in 102. člena
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvi-
daciji objavlja oklic

1. Da je s sklepom št. 3/96 z dne 24. 9.
1996 začelo stečajni postopek nad dolžni-
kom Metalna tovarna gradbene in strojne
opreme, d.o.o., Senovo, Titova 106, Se-
novo.

2. Za stečajno upraviteljico je bila dolo-
čena dipl. ek. Marinka Pucelj-Arandjelovič
iz Sevnice, Florjanska 115.

3. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva, objave tega oklica. Prijave je po-
trebno vložiti v dveh pisnih izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi listinami in kolko-
vane s predpisano sodno takso.

4. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.

5. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
18. 12. 1996 ob 8.30 v dvorani št. V/II tega
sodišča, CKŽ 12.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko tega sodišča
dne 24. 9. 1996.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 24. 9. 1996

St 1/96 S-352

To sodišče je v stečajni zadevi Osimpex,
podjetje za notranjo in zunanjo trgovino in
storitve, d.o.o., Maribor, Prisojna 19a, na
seji senata dne 17. 9. 1996.

I. Začne se stečajni postopek nad podjet-
jem Osimpex, podjetje za notranjo in zu-
nanjo trgovino in storitve, d.o.o., Mari-
bor, Prisojna 19/a.

II. Stečajni postopek se takoj zaključi,
ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso
ne zadošča za stroške stečajnega postopka.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 17. 9. 1996

St 22/96 S-351

I. To sodišče je s sklepom opr. št. St 22/96
dne 20. 9. 1996 začelo stečajni postopek nad
stečajnim dolžnikom Konstruktor Gramik,
d.o.o., Miklavška c. 59, Hoče.

Odslej firma glasi Konstruktor Gramik,
d.o.o., Miklavška c. 59, Hoče – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Albin Puclin, Sodna ul. 24, Maribor.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica, in sicer v dveh izvodih
dokumentirane z ustreznimi listinami in kol-
kovane s predpisano sodno takso.

IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dol-
gove takoj poravnajo v stečajni masi.

V. Narok za preizkus terjatev bo dne
9. 12. 1996 ob 9. uri, soba 330 tukajšnjega
sodišča.

VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 20. 9. 1996.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 20. 9. 1996

St 15/94-8 S-353

Z dnem 26. 9. 1996 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Trgov-
sko podjetje Gumishoping Radenci, d.o.o.,
Paričjak št. 43.
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Stečajni postopek se ne izvede in se z
istim dnem zaključi.

Zoper sklep o začetku in zaključku ste-
čajnega postopka se lahko upniki pritožijo v
roku 15 dni po objavi sklepa v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Premoženje stečajnega dolžnika se po
pravnomočnosti tega sklepa uporabi za po-
ravnavo stroškov stečajnega postopka, ne-
porabljeni del pa se izroči Občini Radenci,
na območju katere je dolžnikov sedež, brez
prevzema obveznosti.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 26. 9. 1996

St 31/96-5 S-354

To sodišče je dne 25. 9. 1996 s sklepom
opr. št. St 31/96 začelo stečajni postopek
nad podjetjem Tam – informacijska teh-
nologija, d.o.o., Maribor, Ptujska c. 184.

Odslej firma glasi Tam – informacijska
tehnologija, d.o.o., Maribor, Ptujska c. 184
– v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen Mar-
ko Tišma, dipl. ek., Ul. XIV. divizije 62,
Rogaška Slatina.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica.

Narok za preizkus terjatev bo dne 30. 1.
1997 ob 10. uri v sobi št. 325 tukajšnjega
sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 25. 9. 1996.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 25. 9. 1996

St 61/94 S-355

To sodišče je s sklepom St 61/94 dne
16. 9. 1996 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Petit Studio, d.o.o., Tabor 7,
Ljubljana – v stečaju.

Preostanek premoženja se prenese na
Sklad Republike Slovenije za razvoj.

Po pravnomočnosti sklepa se izbriše na-
vedeni dolžnik iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 27. 9. 1996

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-593

Podjetje Goričane, tovarna papirja
Medvode, d.d., Ladja 10, objavlja podalj-
šanje roka javnega poziva za javni odkup
delnic podjetja v postopku lastninskega
preoblikovanja podjetja. Rok se podaljša za
30 dni od objave ponovitve poziva.

Prvi poziv je bil objavljen v časopisu
Dnevnik dne 9. 5. 1995 in v Uradnem listu
RS, št. 26/95 z dne 12. V. 1995, ponovno
podaljšanje roka pa v časopisu Dnevnik dne

21. 8. 1996 in v Uradnem listu RS, št. 48/96
z dne 30. VIII. 1996.

Podjetje Goričane, d.d.,
Medvode

Št. 43/002 La-594

Podjetje Opekarna Rudnik Brežice,
p.o., Šentlenart 71, Brežice, podaljšuje jav-
ni poziv upravičencem (zaposlenim, bivšim
zaposlenim in upokojenim delavcem pod-
jetja) za sodelovanje v interni razdelitvi in
notranjem odkupu delnic podjetja za 30 dni
od objave v Uradnem listu RS.

Javni poziv je bil objavljen v časopisu
Republika dne 26. 8. 1996 in v Uradnem
listu RS, dne 30. VIII. 1996.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije na sedežu podjetja, tel. 0608/61-801.

Opekarna Rudnik Brežice, p.o.

Št. 224 La-599

Hmezad TP Žana Žalec, Mestni trg 2,
Žalec, podaljšuje rok za javni poziv upravi-
čencem (zaposlenim, nekdaj zaposlenim in
upokojencem) v interni razdelitvi in notra-
njem odkupu delnic podjetja v postopku
lastninskega preoblikovanja.

Rok se podaljšuje do vključno 15. 11.
1996.

Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-
pisu Večer 3. 8. 1996 in v Uradnem listu
RS, št. 43 z dne 2. VIII. 1996.

Vse dodatne informacije dobite po tel.
063/715-114 pri Pukšič Silvi.

Hmezad TP Žana Žalec p.o.

Št. 224/96 La-600

Zlati Grič, Kmetijsko proizvodno pod-
jetje, d.o.o., Grajska ul. 4, Slovenske Ko-
njice, podaljšuje rok za javni poziv upravi-
čencem (zaposlenim, bivšim zaposlenim in
upokojencem podjetja) za sodelovanje pri
interni razdelitvi in notranjem odkupu v po-
stopku lastninskega preoblikovanja podjet-
ja. Rok se podaljša do vključno 31. 10. 1996.

Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-
pisu Večer dne 5. 7. 1996 in v Uradnem
listu RS, št. 35 z dne 5. VII. 1996 ter prvič
podaljšan dne 3. 8. 1996 v časopisu Večer.

Informacije: vse informacije dobijo zain-
teresirani pri Mariji Bračko, na tel.
063/754-930 ali osebno na sedežu podjetja.

Zlati Grič, kmetijsko proizvodno
podjetje, d.o.o., Slovenske Konjice

La-601

Delniška družba Adriacommerce Ko-
per, Pristaniška 8, objavlja, da ponovno
podaljšuje rok za sodelovanje pri interni raz-
delitvi in notranjem odkupu delnic za na-
daljnjih sedem dni; tozadevni zadnji poziv
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 45 z
dne 19. VIII. 1996.

Vse informacije v zvezi s postopkom
lastninskega preoblikovanja družbe, dobijo
upravičenci vse delovne dni na sedežu druž-
be med 8. in 15. uro po tel. 066/37-398 ali
37-399 pri Viljamu Šale in Aljoši Škabar.

Adriacommerce, d.d., Koper

Št. 74 La-606

Soško gozdno gospodarstvo Tolmin,
Brunov drevored 13, Tolmin, objavlja po-
daljšanje javnega poziva upravičencem I.

kroga za sodelovanje v interni razdelitvi in
notranjem odkupu delnic podjetja v postop-
ku lastninskega preoblikovanja.

Rok se podaljšuje do vključno 30. 10.
1996.

Javni poziv je bil prvič objavljen v Urad-
nem listu RS dne 2. VIII. 1996, ter drugič
dne 30. 8. 1996; v Primorskih novicah ter
na oglasni deski podjetja pa je bil objavljen
dne 2. 8. 1996.

Potrebne informacije lahko dobite na se-
dežu podjetja tel. št. 065/81811.

Soško gozdno gospodarstvo Tolmin

La-608

Industrija usnja Vrhnika, p.o., Vrhni-
ka, Tržaška 31, podaljšuje javni poziv upra-
vičencem (zaposlenim, bivšim zaposlenim
in upokojencem) do interne razdelitve in
notranjega odkupa delnic.

Javni poziv je bil prvič objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 50 z dne 6. IX. 1996 in
istega dne tudi v Ljubljanskem dnevniku in
na oglasnih deskah v podjetju.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov, potrdil in vplačilo denarnih sred-
stev se podaljša do vključno 15. novembra
1996.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije v dopoldanskem času na sedežu pod-
jetja ali po tel. 061/754-211. Kontaktni ose-
bi sta Vera Fefer in Barbara Bezek-Rot.

Industrija usnja Vrhnika

Št. 85/96 La-609

Astra, zunanja trgovina, Ljubljana,
Dunajska 47, objavlja podaljšanje javnega
razpisa upravičencem za notranji odkup, to
je za vpis in vplačilo osnovnih vložkov z
gotovino s 50% popustom.

Javni razpis je bil prvič objavljen v Delu
dne 22. 5. 1996 in v Uradnem listu RS, št.
27 z dne 24. V. 1996.

Razpis velja 30 dni od dneva objave.
Dodatne informacije dobite na tel.

13-10-092.
Astra zunanja trgovina, p.o., Ljubljana

La-610

IMP montaža, p.o., Maribor, Špelina
ul. 2, podaljšuje javni poziv upravičencem
(zaposlenim, nekdanjim zaposlenim in upo-
kojencem) za sodelovanje v interni razdeli-
tvi in notranjem odkupu delnic podjetja v
postopku lastninskega preoblikovanja, do
vključno 31. 10. 1996.

Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-
pisu Večer dne 31. 8. 1996 ter v Uradnem
listu RS z dne 30. VIII. 1996.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije po tel. 062/412-161 pri Rožman ali
Šedivy.

IMP Montaža, p.o., Maribor

Št. 6/4-1953/1-96 La-613

Telekom Slovenije, p.o., podaljšuje rok
za javni poziv upravičencem (zaposlenim,
bivšim zaposlenim in upokojencem podjet-
ja in družbe Mobitel, d.d.) za sodelovanje
pri interni razdelitvi v postopku lastninske-
ga preoblikovanja podjetja. Podaljšani rok
za zbiranje lastninskih certifikatov in potr-
dil za neizplačane plače bo od 7. 10. 1996
do vključno 26. 10. 1996.
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Prvi javni poziv je bil objavljen v časo-
pisu Delo dne 10. 7. 1996 in v Uradnem
listu RS, št. 36 z dne 12. VII. 1996.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije na sedežu podjetja, Ljubljana, Ciga-
letova 15, oziroma na tel. 061/304-606 in
061/304-230.

Telekom Slovenije, p.o.

La-595

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93) Veterinarska postaja Dravo-
grad, d.o.o., Šentjanž pri Dravogradu, Otiški
vrh 169, katere družbeni kapital, ki je pred-
met lastninjenja, izhaja iz neodplačno pre-
nešenega dela družbenega kapitala Koroške-
ga veterinarskega zavoda, p.o., Dravograd,
na osnovi programa lastninskega preobliko-
vanja, ki ga je z odločbo št. LP
02074/1996-BJ z dne 11. 9. 1996 odobrila
Agencija Republike Slovenije za prestruk-
turiranje in privatizacijo, objavlja program
lastninskega preoblikovanja zavoda.

I. Podatki o zavodu
1. Firma in sedež:
Matično podjetje: Koroški veterinarski

zavod, p.o., Dravograd, Otiški vrh 169.
Izločeni del podjetja: Veterinarska po-

staja Dravograd, d.o.o., Šentjanž pri Dra-
vogradu, Otiški vrh 169.

2. Matična številka:
Matično podjetje: 5198135.
Izločeni del podjetja: 5942900.
3. Dejavnost: dejavnost družbe je veteri-

narstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje je Koroški veterinarski

zavod Dravograd s polno odgovornostjo.
V Koroškem veterinarskem zavodu Dra-

vograd je bil v skladu s 147., 148. in
149. členom zakona o veterinarstvu dolo-
čen delež družbenega kapitala, ki je lahko
predmet lastninskega preoblikovanja po za-
konu o lastninskem preoblikovanju podje-
tij (Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93). V
postopku lastninskega preoblikovanja se,
na podlagi neodplačno prenešenega dela
družbenega kapitala Koroškega veterinar-
skega zavoda Dravograd, organizira nova
kapitalska družba s firmo Veterinarska po-
staja Dravograd, d.o.o. Na podlagi vlaganj
po 147. členu zakona o veterinarstvu pred-
stavlja delež Občine Dravograd v kapitalu
Veterinarske postaje Dravograd, d.o.o.,
15,70%.

Zavod nima lastninskih naložb v drugih
podjetjih.

II. Lastninsko preoblikovanje zavoda
1. Predvidena lastninska struktura
Nominalna vrednost osnovnega (nomi-

niranega) kapitala podjetja je 4,580.000 SIT,
od česar bo odpadlo na posamezne družbe-
nike:

– znani lastniki (Občina Dravograd) –
15,72%,

– upravičenci iz naslova interne razdeli-
tve – 16,81%,

– upravičenci iz notranjega odkupa –
33,84%,

– udeleženci prodaje poslovnih deležev
na podlagi javnega zbiranja ponudb –
33,63%.

2. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:

– interna razdelitev deležev v višini 20%
družbenega kapitala ali 16,79% celotnega
kapitala družbe,

– notranji odkup deležev v višini 40%
družbenega kapitala ali 33,8% celotnega ka-
pitala družbe,

– prodaja deležev z javnim zbiranjem po-
nudb v višini 40% družbenega kapitala ali
33,58% celotnega kapitala družbe.

III. Javni poziv upravičencem k vpisu in
vplačilu deležev novoustanovljene družbe
Veterinarska postaja Dravograd, d.o.o.

1. Interna razdelitev
Koroški veterinarski zavod Dravograd

poziva vse upravičence (zaposlene, bivše
zaposlene, in upokojene delavce zavoda),
da v roku 30 dni po objavi tega oglasa in
poziva v dnevniku Slovenec in na oglasni
deski zavoda, vpišejo deleže v zameno za
lastninske certifikate.

V primeru, da bo vrednost zbranih last-
ninskih certifikatov manjša od 20% družbe-
nega kapitala, bo na oglasni deski zavoda
objavljen interni razpis za notranjo razdeli-
tev deležev za lastninske certifikate ožjih
družinskih članov zaposlenih, in sicer naj-
kasneje v treh dneh po preteku roka za od-
dajo certifikatov I. kroga upravičencev. Rok
za predložitev lastninskih certifikatov je
10 dni po objavi internega razpisa.

Preostanek deležev, ki ne bo razdeljen
niti na ta način, bo zavod prenesel na Sklad
RS za razvoj v skladu s 3. odstavkom
23. člena ZLPP.

V primeru, da bo vrednost predloženih
lastninskih certifikatov večja od 20% druž-
benega kapitala, bodo upravičenci presežne
lastninske certifikate porabili kot kupnino
za deleže notranjega odkupa tako, da se pre-
sežek certifikatov uporabi proporcionalno
za vsakega udeleženca posebej.

2. Notranji odkup
Koroški veterinarski zavod Dravograd

poziva vse upravičence (zaposlene, bivše
zaposlene in upokojene delavce), da v roku
30 dni po objavi tega oglasa in poziva v
dnevniku Slovenec in na oglasni deski za-
voda vpišejo in vplačajo deleže notranjega
odkupa s 50% popustom.

Upravičenec, ki zamudi 30-dnevni rok,
ne more sodelovati v programu notranjega
odkupa.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu notranjega odku-
pa. Ko upravičenci vplačajo kupnino za pr-
vi paket deležev, postanejo udeleženci pro-
grama notranjega odkupa.

Deleži notranjega odkupa se bodo vpla-
čevali z uporabo presežnih lastninskih cer-
tifikatov (če bo v I. krogu vloženih lastnin-
skih certifikatov za več kot 20% družbene-
ga kapitala) in z gotovinskimi vplačili.

3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Koroški veterinarski zavod Dravograd

poziva vse zainteresirane, da v roku 30 dni
po objavi v dnevniku Slovenec vložijo po-
nudbe za odkup 40% dela družbenega kapi-
tala za gotovino.

Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 154 deležev oznake G z no-
minalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno
vrednostjo 10.014 SIT (po otvoritveni bi-
lanci na dan 1. 1. 1993).

Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
zavoda ter vsa dokumentacija o programu

lastninskega preoblikovanja zavoda in skle-
pi v zvezi s tem so na razpolago na sedežu
zavoda.

Ponudbe morajo zainteresirani dostaviti
na naslov:

– Koroški veterinarski zavod Dravograd,
Šentjanž pri Dravogradu, Otiški vrh 169,

– Veterinarska postaja Dravograd, Šent-
janž pri Dravogradu, Otiški vrh 169.

Vse v roku prejete ponudbe bo obravna-
vala in ocenila komisija zavoda v roku
15 dni po zaključku javnega razpisa.

Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposle-
ni, bivši zaposleni in upokojeni delavci za-
voda.

IV. Način vplačila
Vpisovanje in vplačevanje deležev iz in-

terne razdelitve in iz programa notranjega
odkupa bo potekalo v roku 30 dni po objavi
poziva, na blagajni, na sedežu zavoda:
Otiški vrh 169, Šentjanž pri Dravogradu,
vsak delovnik v času od 8. do 14. ure.

Gotovinska vplačila pa se bodo vršila
izključno pri bankah in drugih organizaci-
jah za plačilni promet na privatizacijski po-
dračun št. 51820-698-19350 pri Agenciji za
plačilni promet, nadziranje in informiranje
z navedbo: “plačilo kupnine za poslovne
deleže za Veterinarsko postajo Dravograd,
d.o.o.”

V. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju zavoda pri Marjani Ci-
gala, dr. vet. med. po tel. 0602/85-079 ali
osebno na sedežu zavoda.

La-596

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93) Veterinarska postaja Preva-
lje, d.o.o., Prevalje, Pri postaji 9, katere
družbeni kapital, ki je predmet lastninjenja,
izhaja iz neodplačno prenešenega dela druž-
benega kapitala Koroškega veterinarskega
zavoda, p.o., Dravograd, na osnovi progra-
ma lastninskega preoblikovanja, ki ga je z
odločbo št. LP 02075/1996-BJ z dne 11. 9.
1996 odobrila Agencija Republike Sloveni-
je za prestrukturiranje in privatizacijo, ob-
javlja program lastninskega preoblikovanja
zavoda.

I. Podatki o zavodu
1. Firma in sedež:
Matično podjetje: Koroški veterinarski

zavod, p.o., Dravograd, Otiški vrh 169.
Izločeni del podjetja: Veterinarska po-

staja Prevalje, d.o.o., Prevalje, Pri posta-
ji 9.

2. Matična številka:
Matično podjetje: 5198135.
Izločeni del podjetja: 5943507.
3. Dejavnost: dejavnost družbe je veteri-

narstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje je Koroški veterinarski

zavod Dravograd s polno odgovornostjo.
V Koroškem veterinarskem zavodu Dra-

vograd je bil v skladu s 147., 148. in
149. členom zakona o veterinarstvu dolo-
čen delež družbenega kapitala, ki je lahko
predmet lastninskega preoblikovanja po za-
konu o lastninskem preoblikovanju podjetij
(Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93). V po-
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stopku lastninskega preoblikovanja se, na
podlagi neodplačno prenešenega dela druž-
benega kapitala Koroškega veterinarskega
zavoda Dravograd, organizira nova kapital-
ska družba s firmo Veterinarska postaja Pre-
valje, d.o.o.

Zavod nima lastninskih naložb v drugih
podjetjih.

II. Lastninsko preoblikovanje zavoda
1. Predvidena lastninska struktura
Nominalna vrednost osnovnega (nomi-

niranega) kapitala podjetja je 12,250.000
SIT, od česar bo odpadlo na posamezne
družbenike:

– upravičenci iz naslova interne razdeli-
tve – 20%,

– upravičenci iz notranjega odkupa –
40%,

– udeleženci prodaje poslovnih deležev
na podlagi javnega zbiranja ponudb – 40%.

2. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:

– interna razdelitev deležev v višini 20%
družbenega kapitala ali 19,99% celotnega
kapitala družbe,

– notranji odkup deležev v višini 40%
družbenega kapitala ali 39,97% celotnega
kapitala družbe,

– prodaja deležev z javnim zbiranjem po-
nudb v višini 40% družbenega kapitala ali
39,97% celotnega kapitala družbe.

III. Javni poziv upravičencem k vpisu in
vplačilu deležev novoustanovljene družbe
Veterinarska postaja Prevalje, d.o.o.

1. Interna razdelitev
Koroški veterinarski zavod Dravograd

poziva vse upravičence (zaposlene, bivše
zaposlene, in upokojene delavce zavoda),
da v roku 30 dni po objavi tega oglasa in
poziva v dnevniku Slovenec in na oglasni
deski zavoda ter Veterinarske postaje Pre-
valje, vpišejo deleže v zameno za lastninske
certifikate.

V primeru, da bo vrednost zbranih last-
ninskih certifikatov manjša od 20% družbe-
nega kapitala, bo na oglasni deski zavoda
objavljen interni razpis za notranjo razdeli-
tev deležev za lastninske certifikate ožjih
družinskih članov zaposlenih, in sicer naj-
kasneje v treh dneh po preteku roka za od-
dajo certifikatov I. kroga upravičencev. Rok
za predložitev lastninskih certifikatov je
10 dni po objavi internega razpisa.

Preostanek deležev, ki ne bo razdeljen
niti na ta način, bo zavod prenesel na Sklad
RS za razvoj v skladu s 3. odstavkom
23. člena ZLPP.

V primeru, da bo vrednost predloženih
lastninskih certifikatov večja od 20% druž-
benega kapitala, bodo upravičenci presežne
lastninske certifikate porabili kot kupnino
za deleže notranjega odkupa tako, da se pre-
sežek certifikatov uporabi proporcionalno
za vsakega udeleženca posebej.

2. Notranji odkup
Koroški veterinarski zavod Dravograd

poziva vse upravičence (zaposlene, bivše
zaposlene in upokojene delavce), da v roku
30 dni po objavi tega oglasa in poziva v
dnevniku Slovenec in na oglasni deski za-
voda vpišejo in vplačajo deleže notranjega
odkupa s 50% popustom.

Upravičenec, ki zamudi 30-dnevni rok,
ne more sodelovati v programu notranjega
odkupa.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu notranjega odku-
pa. Ko upravičenci vplačajo kupnino za pr-
vi paket deležev, postanejo udeleženci pro-
grama notranjega odkupa.

Deleži notranjega odkupa se bodo vpla-
čevali z uporabo presežnih lastninskih cer-
tifikatov (če bo v I. krogu vloženih lastnin-
skih certifikatov za več kot 20% družbene-
ga kapitala) in z gotovinskimi vplačili.

3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Koroški veterinarski zavod Dravograd

poziva vse zainteresirane, da v roku 30 dni
po objavi v dnevniku Slovenec vložijo po-
nudbe za odkup 40% dela družbenega kapi-
tala za gotovino.

Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 490 deležev oznake G z no-
minalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno
vrednostjo 10.008 SIT (po otvoritveni bi-
lanci na dan 1. 1. 1993).

Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
zavoda ter vsa dokumentacija o programu
lastninskega preoblikovanja zavoda in skle-
pi v zvezi s tem so na razpolago na sedežu
zavoda.

Ponudbe morajo zainteresirani dostaviti
na naslov:

– Koroški veterinarski zavod Dravograd,
Šentjanž pri Dravogradu, Otiški vrh 169,

– Veterinarska postaja Prevalje, Preva-
lje, Pri postaji 9.

Vse v roku prejete ponudbe bo obravna-
vala in ocenila komisija zavoda v roku
15 dni po zaključku javnega razpisa.

Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposleni,
bivši zaposleni in upokojeni delavci zavoda.

IV. Način vplačila
Vpisovanje in vplačevanje deležev iz in-

terne razdelitve in iz programa notranjega
odkupa bo potekalo v roku 30 dni po objavi
poziva, na blagajni, na sedežu zavoda:
Otiški vrh 169, Šentjanž pri Dravogradu,
vsak delovnik v času od 7. do 10. ure.

Gotovinska vplačila pa se bodo vršila
izključno pri bankah in drugih organizaci-
jah za plačilni promet na privatizacijski po-
dračun št. 51820-698-19350 pri Agenciji za
plačilni promet, nadziranje in informiranje
z navedbo: “plačilo kupnine za poslovne
deleže za Veterinarsko postajo Prevalje,
d.o.o.”

V. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju zavoda pri Marjani Ci-
gala, dr. vet. med. po tel. 0602/85-079 ali
osebno na sedežu zavoda.

La-597

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93) Veterinarska postaja Radlje
ob Dravi, d.o.o., Radlje ob Dravi, Koroška
cesta 49, katere družbeni kapital, ki je pred-
met lastninjenja, izhaja iz neodplačno pre-
nešenega dela družbenega kapitala Koroške-
ga veterinarskega zavoda, p.o., Dravograd,
na osnovi programa lastninskega preobliko-
vanja, ki ga je z odločbo št. LP
02072/1996-BJ z dne 11. 9. 1996 odobrila
Agencija Republike Slovenije za prestruk-
turiranje in privatizacijo, objavlja program
lastninskega preoblikovanja zavoda.

I. Podatki o zavodu
1. Firma in sedež:
Matično podjetje: Koroški veterinarski

zavod, p.o., Dravograd, Otiški vrh 169.
Izločeni del podjetja: Veterinarska po-

staja Radlje ob Dravi, d.o.o., Radlje ob
Dravi, Koroška cesta 49.

2. Matična številka:
Matično podjetje: 5198135.
Izločeni del podjetja: 5943540.
3. Dejavnost: dejavnost družbe je veteri-

narstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje je Koroški veterinarski

zavod Dravograd s polno odgovornostjo.
V Koroškem veterinarskem zavodu Dra-

vograd je bil v skladu s 147., 148. in
149. členom zakona o veterinarstvu dolo-
čen delež družbenega kapitala, ki je lahko
predmet lastninskega preoblikovanja po za-
konu o lastninskem preoblikovanju podjetij
(Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93). V po-
stopku lastninskega preoblikovanja se, na
podlagi neodplačno prenešenega dela druž-
benega kapitala Koroškega veterinarskega
zavoda Dravograd, organizira nova kapital-
ska družba s firmo Veterinarska postaja Ra-
dlje ob Dravi, d.o.o.

Zavod nima lastninskih naložb v drugih
podjetjih.

II. Lastninsko preoblikovanje zavoda
1. Predvidena lastninska struktura
Nominalna vrednost osnovnega (nomi-

niranega) kapitala podjetja je 12,940.000
SIT, od česar bo odpadlo na posamezne
družbenike:

– upravičenci iz naslova interne razdeli-
tve – 20%,

– upravičenci iz notranjega odkupa –
40%,

– udeleženci prodaje poslovnih deležev
na podlagi javnega zbiranja ponudb – 40%.

2. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:

– interna razdelitev deležev v višini 20%
družbenega kapitala ali 20% celotnega ka-
pitala družbe,

– notranji odkup deležev v višini 40%
družbenega kapitala ali 40% celotnega ka-
pitala družbe,

– prodaja deležev z javnim zbiranjem po-
nudb v višini 40% družbenega kapitala ali
40% celotnega kapitala družbe.

III. Javni poziv upravičencem k vpisu in
vplačilu deležev novoustanovljene družbe
Veterinarska postaja Radlje ob Dravi, d.o.o.

1. Interna razdelitev
Koroški veterinarski zavod Dravograd

poziva vse upravičence (zaposlene, bivše
zaposlene, in upokojene delavce zavoda),
da v roku 30 dni po objavi tega oglasa in
poziva v dnevniku Slovenec in na oglasni
deski zavoda ter Veterinarske postaje Ra-
dlje ob Dravi, vpišejo deleže v zameno za
lastninske certifikate.

V primeru, da bo vrednost zbranih last-
ninskih certifikatov manjša od 20% družbe-
nega kapitala, bo na oglasni deski zavoda
objavljen interni razpis za notranjo razdeli-
tev deležev za lastninske certifikate ožjih
družinskih članov zaposlenih, in sicer naj-
kasneje v treh dneh po preteku roka za od-
dajo certifikatov I. kroga upravičencev. Rok
za predložitev lastninskih certifikatov je
10 dni po objavi internega razpisa.
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Preostanek deležev, ki ne bo razdeljen
niti na ta način, bo zavod prenesel na Sklad
RS za razvoj v skladu s 3. odstavkom
23. člena ZLPP.

V primeru, da bo vrednost predloženih
lastninskih certifikatov večja od 20% druž-
benega kapitala, bodo upravičenci presežne
lastninske certifikate porabili kot kupnino
za deleže notranjega odkupa tako, da se pre-
sežek certifikatov uporabi proporcionalno
za vsakega udeleženca posebej.

2. Notranji odkup
Koroški veterinarski zavod Dravograd

poziva vse upravičence (zaposlene, bivše
zaposlene in upokojene delavce), da v roku
30 dni po objavi tega oglasa in poziva v
dnevniku Slovenec in na oglasni deski za-
voda vpišejo in vplačajo deleže notranjega
odkupa s 50% popustom.

Upravičenec, ki zamudi 30-dnevni rok,
ne more sodelovati v programu notranjega
odkupa.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu notranjega odku-
pa. Ko upravičenci vplačajo kupnino za pr-
vi paket deležev, postanejo udeleženci pro-
grama notranjega odkupa.

Deleži notranjega odkupa se bodo vpla-
čevali z uporabo presežnih lastninskih cer-
tifikatov (če bo v I. krogu vloženih lastnin-
skih certifikatov za več kot 20% družbene-
ga kapitala) in z gotovinskimi vplačili.

3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Koroški veterinarski zavod Dravograd

poziva vse zainteresirane, da v roku 30 dni
po objavi v dnevniku Slovenec vložijo po-
nudbe za odkup 40% dela družbenega kapi-
tala za gotovino.

Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 517 deležev oznake G z no-
minalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno
vrednostjo 10.002 SIT (po otvoritveni bi-
lanci na dan 1. 1. 1993).

Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
zavoda ter vsa dokumentacija o programu
lastninskega preoblikovanja zavoda in skle-
pi v zvezi s tem so na razpolago na sedežu
zavoda.

Ponudbe morajo zainteresirani dostaviti
na naslov:

– Koroški veterinarski zavod Dravograd,
Šentjanž pri Dravogradu, Otiški vrh 169,

– Veterinarska postaja Radlje ob Dravi,
Radlje ob Dravi, Koroška cesta 49.

Vse v roku prejete ponudbe bo obravna-
vala in ocenila komisija zavoda v roku
15 dni po zaključku javnega razpisa.

Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposleni,
bivši zaposleni in upokojeni delavci zavoda.

IV. Način vplačila
Vpisovanje in vplačevanje deležev iz in-

terne razdelitve in iz programa notranjega
odkupa bo potekalo v roku 30 dni po objavi
poziva, na blagajni, na sedežu zavoda:
Otiški vrh 169, Šentjanž pri Dravogradu,
vsak delovnik v času od 7. do 10. ure.

Gotovinska vplačila pa se bodo vršila
izključno pri bankah in drugih organizaci-
jah za plačilni promet na privatizacijski po-
dračun št. 51820-698-19350 pri Agenciji za
plačilni promet, nadziranje in informiranje
z navedbo: “plačilo kupnine za poslovne
deleže za Veterinarsko postajo Radlje ob
Dravi, d.o.o.”

V. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju zavoda pri Marjani Ci-
gala, dr. vet. med. po tel. 0602/85-079 ali
osebno na sedežu zavoda.

La-598

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93) Veterinarska postaja Slovenj
Gradec, d.o.o., Slovenj Gradec, Celjska ce-
sta 10, katere družbeni kapital, ki je pred-
met lastninjenja, izhaja iz neodplačno pre-
nešenega dela družbenega kapitala Koroške-
ga veterinarskega zavoda, p.o., Dravograd,
na osnovi programa lastninskega preobliko-
vanja, ki ga je z odločbo št. LP
02073/1996-BJ z dne 11. 9. 1996 odobrila
Agencija Republike Slovenije za prestruk-
turiranje in privatizacijo, objavlja program
lastninskega preoblikovanja zavoda.

I. Podatki o zavodu
1. Firma in sedež:
Matično podjetje: Koroški veterinarski

zavod, p.o., Dravograd, Otiški vrh 169.
Izločeni del podjetja: Veterinarska po-

staja Slovenj Gradec, d.o.o., Celjska ce-
sta 10.

2. Matična številka:
Matično podjetje: 5198135.
Izločeni del podjetja: 5943493.
3. Dejavnost: dejavnost družbe je veteri-

narstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje je Koroški veterinarski

zavod Dravograd s polno odgovornostjo.
V Koroškem veterinarskem zavodu Dra-

vograd je bil v skladu s 147., 148. in
149. členom zakona o veterinarstvu dolo-
čen delež družbenega kapitala, ki je lahko
predmet lastninskega preoblikovanja po za-
konu o lastninskem preoblikovanju podjetij
(Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93). V po-
stopku lastninskega preoblikovanja se, na
podlagi neodplačno prenešenega dela druž-
benega kapitala Koroškega veterinarskega
zavoda Dravograd, organizira nova kapital-
ska družba s firmo Veterinarska postaja Slo-
venj Gradec, d.o.o. Na podlagi vlaganj po
147. členu zakona o veterinarstvu predstav-
lja delež Občin Slovenj Gradec in Mislinja
v kapitalu Veterinarske postaje Slovenj Gra-
dec, d.o.o., 14,50%.

Zavod nima lastninskih naložb v drugih
podjetjih.

II. Lastninsko preoblikovanje zavoda
1. Predvidena lastninska struktura
Nominalna vrednost osnovnega (nomi-

niranega) kapitala podjetja je 1,500.000 SIT,
od česar bo odpadlo na posamezne družbe-
nike:

– znani lastniki (Občina Dravograd) –
14%,

– upravičenci iz naslova interne razdeli-
tve – 17,33%,

– upravičenci iz notranjega odkupa –
34,67%,

– udeleženci prodaje poslovnih deležev
na podlagi javnega zbiranja ponudb – 34%.

2. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:

– interna razdelitev deležev v višini 20%
družbenega kapitala ali 17,22% celotnega
kapitala družbe,

– notranji odkup deležev v višini 40%
družbenega kapitala ali 34,44% celotnega
kapitala družbe,

– prodaja deležev z javnim zbiranjem po-
nudb v višini 40% družbenega kapitala ali
33,77% celotnega kapitala družbe.

III. Javni poziv upravičencem k vpisu in
vplačilu deležev novoustanovljene družbe
Veterinarska postaja Slovenj Gradec, d.o.o.

1. Interna razdelitev
Koroški veterinarski zavod Dravograd

poziva vse upravičence (zaposlene, bivše
zaposlene, in upokojene delavce zavoda),
da v roku 30 dni po objavi tega oglasa in
poziva v dnevniku Slovenec in na oglasni
deski zavoda ter Veterinarske postaje Slo-
venj Gradec, vpišejo deleže v zameno za
lastninske certifikate.

V primeru, da bo vrednost zbranih last-
ninskih certifikatov manjša od 20% družbe-
nega kapitala, bo na oglasni deski zavoda
objavljen interni razpis za notranjo razdeli-
tev deležev za lastninske certifikate ožjih
družinskih članov zaposlenih, in sicer naj-
kasneje v treh dneh po preteku roka za od-
dajo certifikatov I. kroga upravičencev. Rok
za predložitev lastninskih certifikatov je
10 dni po objavi internega razpisa.

Preostanek deležev, ki ne bo razdeljen
niti na ta način, bo zavod prenesel na Sklad
RS za razvoj v skladu s 3. odstavkom
23. člena ZLPP.

V primeru, da bo vrednost predloženih
lastninskih certifikatov večja od 20% druž-
benega kapitala, bodo upravičenci presežne
lastninske certifikate porabili kot kupnino
za deleže notranjega odkupa tako, da se pre-
sežek certifikatov uporabi proporcionalno
za vsakega udeleženca posebej.

2. Notranji odkup
Koroški veterinarski zavod Dravograd

poziva vse upravičence (zaposlene, bivše
zaposlene in upokojene delavce), da v roku
30 dni po objavi tega oglasa in poziva v
dnevniku Slovenec in na oglasni deski za-
voda vpišejo in vplačajo deleže notranjega
odkupa s 50% popustom.

Upravičenec, ki zamudi 30-dnevni rok,
ne more sodelovati v programu notranjega
odkupa.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu notranjega odku-
pa. Ko upravičenci vplačajo kupnino za pr-
vi paket deležev, postanejo udeleženci pro-
grama notranjega odkupa.

Deleži notranjega odkupa se bodo vpla-
čevali z uporabo presežnih lastninskih cer-
tifikatov (če bo v I. krogu vloženih lastnin-
skih certifikatov za več kot 20% družbene-
ga kapitala) in z gotovinskimi vplačili.

3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Koroški veterinarski zavod Dravograd

poziva vse zainteresirane, da v roku 30 dni
po objavi v dnevniku Slovenec vložijo po-
nudbe za odkup 40% dela družbenega kapi-
tala za gotovino.

Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 510 deležev oznake G z no-
minalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno
vrednostjo 10.068 SIT (po otvoritveni bi-
lanci na dan 1. 1. 1993).

Vsi dokumenti o finančnem poslovanju za-
voda ter vsa dokumentacija o programu last-
ninskega preoblikovanja zavoda in sklepi v
zvezi s tem so na razpolago na sedežu zavoda.
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Ponudbe morajo zainteresirani dostaviti
na naslov:

– Koroški veterinarski zavod Dravograd,
Šentjanž pri Dravogradu, Otiški vrh 169,

– Veterinarska postaja Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, Celjska cesta 10.

Vse v roku prejete ponudbe bo obravna-
vala in ocenila komisija zavoda v roku
15 dni po zaključku javnega razpisa.

Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposle-
ni, bivši zaposleni in upokojeni delavci za-
voda.

IV. Način vplačila
Vpisovanje in vplačevanje deležev iz in-

terne razdelitve in iz programa notranjega
odkupa bo potekalo v roku 30 dni po objavi
poziva, na blagajni, na sedežu zavoda:
Otiški vrh 169, Šentjanž pri Dravogradu,
vsak delovnik v času od 8. do 14. ure.

Gotovinska vplačila pa se bodo vršila
izključno pri bankah in drugih organizaci-
jah za plačilni promet na privatizacijski po-
dračun št. 51820-698-19350 pri Agenciji za
plačilni promet, nadziranje in informiranje
z navedbo: “plačilo kupnine za poslovne
deleže za Veterinarsko postajo Slovenj Gra-
dec, d.o.o.”

V. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju zavoda pri Marjani Ci-
gala, dr. vet. med. po tel. 0602/85-079 ali
osebno na sedežu zavoda.

Koroški veterinarski zavod Dravograd

La-602

1. Podjetje Velo, trgovina na veliko in
malo, p.o., Ljubljana, Celovška 150, v ok-
viru programa lastninskega preoblikovanja
podjetja, ki ga je odobrila Agencija Repub-
like Slovenije za prestrukturiranje in priva-
tizacijo z odločbo št. LP 01535/1996-ST z
dne 28. 8. 1996 objavlja program lastnin-
skega preoblikovanja.

1.1 Status podjetja
1.1.1 Firma podjetja
Firma podjetja se glasi: Podjetje Velo,

trgovina na veliko in malo, p.o., Ljublja-
na.

1.1.2 Sedež podjetja je v Ljubljani, Ce-
lovška 150.

1.1.3 Matična številka podjetja:
5105706.

1.1.4 Dejavnosti podjetja
Šifra dejavnosti je 070320.
Dejavnost podjetja je promet blaga na

debelo in drobno v različnih trgovskih stro-
kah.

1.1.5 Oblika organiziranosti podjetja
Podjetje je organizirano kot družbeno

podjetje.
1.2 Predvidena lastniška struktura kapi-

tala preoblikovanega podjetja

Kapitalski Delničar
delež v%

10 Kapitalski sklad pokojninskega
zavarovanja

10 Slovenski odškodninski sklad
20 Sklad RS za razvoj
60 zaposleni in drugi upravičenci

100

1.3 Načini lastninskega preoblikovanja

1.3.1 Podjetje bo uporabilo naslednje na-
čine lastninskega preoblikovanja:

– prenos navadnih delnic na sklade,
– interno razdelitev,
– notranji odkup.
1.3.2 Podjetje se bo ob izvedbi lastnin-

skega preoblikovanja preoblikovalo v del-
niško družbo ter:

1.3.2.1 preneslo na sklade navadne del-
nice iz 22. člena zakona, in sicer delnice, ki
ustrezajo:

– 10% družbenega kapitala na Kapital-
ski sklad pokojninskega zavarovanja,

– 10% družbenega kapitala na Slovenski
odškodninski sklad,

– 20% družbenega kapitala na Sklad RS
za razvoj.

1.3.3 Interno razdelilo navadne delnice
iz 23. člena zakona zaposlenim, nekdaj za-
poslenim in upokojencem podjetja v višini,
ki ustreza 20% družbenega kapitala.

1.3.4 Preneslo navadne delnice iz
25. člena zakona na sklad za prodajo zapo-
slenim, nekdaj zaposlenim in upokojencem
podjetja ter jih zanje odkupilo v višini, ki
ustreza 40% družbenega kapitala.

2. Javno poziva k vpisu in zamenjavi ter
vplačilu delnic

2.1 Interna razdelitev delnic
2.1.1 Podjetje poziva vse upravičence –

zaposlene, nekdaj zaposlene in upokojence
podjetja, da v 30 dneh po objavi tega poziva
v časopisu Delo predložijo lastniške certifi-
kate v zamenjavo za navadne delnice z oz-
nako B iz interne razdelitve.

2.1.2 Delnice za interno razdelitev so na-
vadne delnice prve emisije z oznako B, ki:

– dajejo pravico do upravljanja tako, da
vsaka delnica nosi en glas,

– dajejo sorazmerno pravico do divi-
dende,

– se glasijo na ime,
– so neprenosljive dve leti po njihovi iz-

daji, razen z dedovanjem,
– imajo nominalno vrednost 1.000 SIT,
– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjet-

ja pravico do poplačila sorazmernega dela
iz stečajne oziroma likvidacijske mase.

2.2 Interni razpis
2.2.1 Podjetje poziva ožje družinske čla-

ne oseb v delovnem razmerju pri podjetju,
da v 30 dneh po objavi tega poziva v časni-
ku Delo predložijo lastniške certifikate v
zamenjavo za navadne delnice z oznako B
iz interne razdelitve.

Za ožje družinske člane zaposlenih šte-
jejo: zakonec ali oseba, s katero zaposleni
živi v dalj časa trajajoči življenjski skupno-
sti, otroci oziroma posvojenci zaposlenega,
starši, posvojitelji ter osebe, ki jih je zapo-
sleni po zakonu dolžan vzdrževati.

2.2.2 Če bodo družinski člani predložili
v zamenjavo več certifikatov (izpolnili več
lastniških nakaznic) kot jih je predvidenih
za ta namen, se bodo njihova vplačila v
certifikatih sorazmerno zmanjšala, o čemer
jih bo podjetje obvestilo v 15 dneh po izte-
ku roka za vplačilo.

2.3 Notranji odkup delnic
2.3.1 Podjetje poziva vse upravičence –

zaposlene, nekdaj zaposlene in upokojence
podjetja, da v 30 dneh po objavi tega pozi-
va v časopisu Delo z denarjem vplačajo
navadne  delnice  podjetja  z  oznako  C  iz
notranjega  odkupa  po  prodajni  ceni

1.080 SIT (že upoštevan 50-odstotni po-
pust) za delnico.

2.3.2 Delnice za notranji odkup so na-
vadne delnice prve emisije z oznako C, ki:

– se glasijo na ime,
– dajejo pravico do upravljanja tako, da

vsaka delnica nosi en glas,
– dajejo pravico do dividende,
– imajo nominalno vrednost 1.000 SIT,
– so neprenosljive zunaj programa no-

tranjega odkupa za čas trajanja programa
notranjega odkupa, razen z dedovanjem,

– so prenosljive v okviru programa no-
tranjega odkupa med udeleženci notranjega
odkupa,

– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjet-
ja pravico do poplačila sorazmernega dela
iz stečajne oziroma likvidacijske mase.

3. Odkup delnic, zamenjava certifikatov
in vplačilo z denarjem

3.1 Odkup delnic iz interne razdelitve,
internega razpisa in notranjega odkupa ter
zamenjava delnic z oznako B s certifikati za
interno razdelitev bosta potekala 30 dni po
tej objavi v časopisu Delo na sedežu podjet-
ja v Ljubljani, Celovška 150, vsak delovnik
(od ponedeljka do petka) med 8. in 14. uro.

3.2 Vplačila delnic za notranji odkup z
denarjem je treba nakazati na privatizacij-
ski podračun podjetja št.
50104-698-000-0026752.

Pri plačilu je treba navesti: “plačilo kup-
nine za delnice iz notranjega odkupa.”

4. Dodatne informacije v zvezi s sodelo-
vanjem pri lastninskem preoblikovanju pod-
jetja lahko upravičenci dobijo od ponedelj-
ka do petka med 10. in 12. uro pri Sonji
Virant ali Lidiji Trampuš na sedežu podjet-
ja, tel. 061/15-95-030.

Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v 15 dneh od dneva te objave s
pritožbo na Ministrstvo za ekonomske od-
nose in razvoj Vlade Republike Slovenije v
Ljubljani.

Pritožbo zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja je treba vlo-
žiti pri Agenciji Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28,
Ljubljana.

Velo, p.o., Ljubljana

Št. 20/96 La-603

ING inženiring, podjetje za inženiring,
načrtovanje in gradnje, p.o., Ljubljana, Pav-
šičeva 4 v okviru programa lastninskega
preoblikvoanja podjetja, ki ga je odobrila
Agencija Republike Slovenije za prestruk-
turiranje in privatizacijo z odločbo št.
0359-2/1996-IZ z dne 3. 9. 1996, s katero je
nadomestila odločbo št. 0359/94-IZ z dne
6. 1. 1995, objavlja podaljšanje roka za vpis
in vplačilo delnic programa lastninskega
preoblikvoanja podjetja

1. Firma: ING inženiring, podjetje za
inženiring, načrtovanje in gradnje, p.o.

Sedež: Ljubljana, Pavšičeva 4.
Matična števika: 5235006.
2. Predvidena kombinacija načinov last-

ninskega preoblikovanja:
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2.1 prenos navadnih delnic na sklade v
višini 40% družbenega kapitala, od tega:

– 10% na Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja,

– 10% na Odškodninski sklad,
– 20% na Sklad Republike Slovenije za

razvoj,
2.2 interna razdelitev delnic do vseh

možnih 20%,
2.3 notranji odkup delnic do vseh mož-

nih 40%.
3. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic

– dodatni rok.
3.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje poziva vse upravičence (zapo-

slene, bivše zaposlene in upokojence), da v
dodatnem roku 14 dni od dne objave tega
poziva v časniku Republika predložijo last-
niške certifikate oziroma potrdila v zameno
za delnice interne razdelitve pod pogoji ob-
jave v istem časniku dne 2. 2. 1995.

3.2 Notranji odkup delnic
Podjetje poziva vse upravičence (zapo-

slene, bivše zaposlene in upokojence), da v
dodatnem roku 14 dni od dne objave tega
poziva v časniku Republika z vplačilom pri-
stopijo k programu notranjega odkupa pod
pogoji objave v istem časniku dne 2. 2. 1995.

4. Delnice interne razdelitve in notranje-
ga odkupa imajo lastnosti, kot so bile objav-
ljene v časniku Republika dne 2. 2. 1995, s
tem, da imajo sedaj nominalno vrednost
1.000 SIT, prodajna cena ene delnice v in-
terni razdelitvi je enaka nominalni vrednos-
ti 1.000 SIT, prodajna cena delnic notranje-
ga odkupa pa je ob upoštevanju 50% popu-
sta 500 SIT in se za vplačila v gotovini
revalorizira z indeksom drobnoprodajnih
cen od 1. 1. 1993 do dneva odkupa od Skla-
da RS za razvoj.

5. Delnice interne razdelitve in notranje-
ga odkupa bodo upravičenci v naknadnem
roku vplačevali v prostorih finančno-raču-
novodske službe podjetja v 14. dnevnem
prekluzivnem roku od dne objave tega pozi-
va v časniku Republika vsak delovni dan od
8. do 12. ure.

Upravičencem, ki so delnice interne raz-
delitve in notranjega odkupa že vpisali in
vplačali v prvem roku, vpisa in vplačila ni
potrebno ponoviti, lahko pa vpišejo in vpla-
čajo dodatne delnice ter zamenjajo svoje
terjatve iz naslova s sodno odločbo prizna-
ne razlike med dejansko izplačanimi plača-
mi in plačami, ki bi jih prejeli ob upošteva-
nju določb kolektivnih pogodb dejavnosti
za obdobje od 1. 9. 1990 do 31. 12. 1992.

6. Dodatne informacije v zvezi s sodelo-
vanjem pri lastninskem preoblikovanju pod-
jetja lahko upravičenci dobijo vsak delovni
dan od 8. do 12. ure pri Drčar Darji, tel.
559-146.

Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka agencije ni udeleže-
val kot stranka, lahko uveljavlja varstvo svo-
jih pravic v roku 15 dni od dneva te objave s
pritožbo na Ministrstvo za ekonomske od-
nose in razvoj Vlade Republike Slovenije v
Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri

Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

ING inženiring, podjetje za
inženiring, načrtovanje in gradnje, p.o.,

Ljubljana

La-605

V skladu z zakonom o lastninskem preob-
likovanju podjetij in na podlagi odločbe
Agencije Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo št. LP 02097/1996-MP
objavlja podjetje Partner Graf, d.o.o., Gro-
suplje, Kolodvorska cesta 2, program last-
ninskega preoblikovanja podjetja

I. Predhodno prestrukturiranje
Podjetje Partner Graf, d.o.o., prevzema

neodplačan del družbenega kapitala od ma-
tičnega podjetja Partner, p.o., Grosuplje.

II. Vrednost družbenega kapitala
Nominalna vrednost družbenega kapita-

la na dan 1. 1. 1993 je 12,310.000 SIT.
Podjetje bo izdalo 1.231 deležev v nomi-

nalni vrednosti 10.000 SIT. Poleg tega bo
podjetje izdalo tudi 17 deležev po nominal-
ni vrednosti 10.000 SIT, ki jih bodo prejeli
dosedanji lastniki.

III. Način lastninskega preoblikovanja
Kombinacje načinov lastninskega preob-

likovanja so naslednje:
– interna razdelitev – 19,98% družbene-

ga kapitala,
– notranji odkup – 40,05% družbenega

kapitala,
– prenos deležev na sklade – 39,97%

družbenega kapitala.
IV. Javni poziv
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja (prvi
krog upravičencev), da v roku 30 dni od
objave predložijo lastniške certifikate za na-
men odkupa deležev interne delitve. Na raz-
polago je 246 deležev po prodajni ceni
12.500 SIT za en delež.

Če bo lastniških certifikatov premalo za
interno razdelitev, bo podjetje pozvalo dru-
žinske člane (drugi krog upravičencev).

Morebitni presežek certifikatov prvega
kroga upravičencev bo podjetje usmerilo v
notranji odkup, kjer je na razpolago 493
deležev po prodajni ceni 6.250 SIT.

Podjetje poziva prvi krog upravičencev
tudi za gotovinske nakupe deležev notranje-
ga odkupa. Prodajna cena je 10.500 SIT.

Z morebitnim primanjkljajem oziroma
presežkom certifikatov in gotovine notra-
njega odkupa bo podjetje postopalo v skla-
du s predpisi.

V. Vpis in plačilo deležev
Deleže iz interne razdelitve in notranjega

odkupa bodo upravičenci lahko vpisovali in
vplačevali v 30 dneh od dneva objave tega
poziva na sedežu podjetja, vsak delovni dan
razen srede od 12. do 14. ure in vsako sredo
od 16. do 17. ure. Gotovino nakažite na pri-
vatizacijski račun številka:
50130-698-000-0026817.

VI. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije vsak dan na sedežu podjetja tel.
761-177, Janez Lesjak.

VII. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove, na

zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani. Pritožba se vloži ali
poda ustno na zapisnik pri organu, ki je
izdal to odločbo.

La-604

V skaldu z zakonom o lastninskem
preoblikovanju podjetij in na podlagi od-
ločbe Agencije Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo št. LP
01530/1996-MP objavlja podjetje Partner
– Tiskarna in poslovne storitve, p.o., Gro-
suplje, Adamičeva 15 (v nadaljevanju: Part-
ner, p.o.) program lastninskega preobliko-
vanja podjetja

I. Predhodno prestrukturiranje
Podjetje Partner, p.o., prenaša neodpla-

čan del družbenega kapitala na podjetje
Partner Graf, d.o.o., Grosuplje, Kolodvor-
ska 2, sočasno pa se podjetje Partner Biro,
d.o.o., Grosuplje, Adamičeva 15, pripoji na
matično podjetje Partner p.o.

II. Vrednost družbenega kapitala
Nominalna vrednost družbenega kapita-

la na dan 1. 1. 1993 je 3,380.000 SIT.
Podjetje bo izdalo 338 deležev v nomi-

nalni vrednosti 10.000 SIT. Poleg tega bo
podjetje izdalo tudi 15 deležev po nominal-
ni vrednosti 10.000 SIT, ki jih bodo prejeli
dosedanji lastniki.

III. Način lastninskega preoblikovanja
Kombinacije načinov lastninskega

preoblikovanja so naslednje:
– interna razdelitev – 20,12% družbene-

ga kapitala,
– notranji odkup – 39,64% družbenega

kapitala,
– prenos deležev na sklade – 40,24%

družbenega kapitala.
IV. Javni poziv
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja (prvi
krog upravičencev), da v roku 30 dni od
objave predložijo lastniške certifikate za na-
men odkupa deležev interne delitve. Na raz-
polago je 68 deležev po prodajni ceni 12.500
SIT za en delež.

Če bo lastniških certifikatov premalo za
interno razdelitev, bo podjetje pozvalo dru-
žinske člane (drugi krog upravičencev).

Morebitni presežek certifikatov prvega
kroga upravičencev bo podjetje usmerilo v
notranji odkup, kjer je na razpolago 134
deležev po prodajni ceni 6.250 SIT.

Podjetje poziva prvi krog upravičencev
tudi za gotovinske nakupe deležev notra-
njega odkupa. Prodajna cena je 10.500 SIT.

Z morebitnim primanjkljajem oziroma
presežkom certifikatov in gotovine notra-
njega odkupa bo podjetje postopalo v skla-
du s predpisi.

V. Vpis in plačilo deležev
Deleže iz interne razdelitve in notra-

njega odkupa bodo upravičenci lahko
vpisovali in vplačevali v 30 dneh od dneva
objave tega poziva na sedežu podjetja, vsak
delovni dan razen srede od 12. do 14. ure
in vsako sredo od 16. do 17. ure. Gotovino
nakažite na privatizacijski račun številka:
50130-698-000-0026822.
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VI. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije vsak dan na sedežu podjetja tel.
761-582 Janez Lesjak.

VII. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove, na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani. Pritožba se vloži ali
poda ustno na zapisnik pri organu, ki je
izdal to odločbo.

Partner, p.o., Grosuplje

La-611

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) podjetje
Hotel Creina Kranj, Koroška c. 5, Kranj, na
podlagi programa o lastninskem preobliko-
vanju podjetja, ki ga je z odločbo št. LP
00514/1996-MP z dne 30. 8. 1996 odobrila
Agencija RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo, objavlja program latninskega preob-
likovanja podjetja

1. Firma in sedež: Hotel Creina, hotel-
sko, turistično podjetje, p.o., Kranj, Ko-
roška c. 5.

Podjetje je vpisano v Sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Kranju,
enota v Kranju, reg. št. vložka 1/3377/00.

2. Matična številka: 5283973.
3. Pretežna dejavnost: gostinske storitve

nastanitve in prehrane.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-

je je organizirano kot družbeno podjetje.
5. Predvidena lastniška struktura kapita-

la preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega

zavarovanja – 10%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

40%.
6. Predviden način oziroma kombinacija

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 k vpisu in vplačilu delnic
7.1 Interna razdelitev
Hotelsko turistično podjetje Hotel Crei-

na Kranj, p.o., Koroška c. 5, Kranj, poziva
upravičence (vse zaposlene, nekdaj zapo-
slene in upokojene delavce podjetja), da lah-
ko v 30 dneh po objavi tega oglasa in pozi-
va v Uradnem listu RS, v dnevnem časopisu
Dnevnik ter na oglasni deski podjetja zame-
njajo lastniške certifikate in potrdila (za
neizplačani del neto osnovnih osebnih do-
hodkov, ki jo določa kolektivna pogodba za

gospodarstvo in kolektivna pogodba dejav-
nosti) za začasnice, kasneje delnice ter tako
sodelujejo pri interni razdelitvi delnic.

Upravičenec, ki zamudi rok, ne more so-
delovati pri interni razdelitvi delnic.

Če v navedenem 30-dnevnem roku ne bo
vpisanih vseh 20% delnic namenjenih inter-
ni razdelitvi, kar bo najkasneje v 10 dneh po
preteku pisnega roka ugotovila komisija za
izvedbo lastninskega preoblikovanja pod-
jetja, bo z objavo internega razpisa začel
teči nov 15-dnevni rok za zamenjavo last-
niških certifikatov za delnice za ožje dru-
žinske člane zaposlenih.

Če tudi v tem naknadnem roku ne bo
razdeljeno do 20% vrednosti družbenega ka-
pitala namenjenega interni razdelitvi bo pod-
jetje preneslo preostanek delnic na Sklad
RS za razvoj.

Kolikor bo s strani zaposlenih, bivših
zaposlenih, upokojencev in ožjih družinskih
članov zaposlenih vpisanih več kot 20%
vseh delnic, bo presežek lastniških certifi-
katov zaposlenih, bivših zaposlenih in upo-
kojencev ožjih družinskih članov pa se bo v
sorazmernem delu vrnil.

Ožji družinski člani s presežnimi certifi-
kati, t.j. s certifikati, ki presegajo 20% vred-
nosti družbenega kapitala po otvoritveni bi-
lanci, ne morejo sodelovati v notranjem od-
kupu.

Delnice, ki bodo upravičencem razdelje-
ne v okviru interne razdelitve se glasijo na
ime in so neprenosljive dve leti od njihove
izdaje, razen z dedovanjem.

Podjetje bo najprej izdalo začasnice, ki
jih bo po vpisu podjetja v sodni register
nadomestilo z delnicami.

7.2 Notranji odkup delnic
Hotelsko turistično podjetje Hotel Crei-

na Kranj, Koroška c. 5, Kranj, poziva upra-
vičence, vse zaposlene in upokojene delav-
ce podjetja Hotelsko turističnega podjetja
Hotel Creina Kranj, Koroška c. 5, Kranj, da
lahko sodelujejo pri notranjem odkupu del-
nic podjetja po objavi javnega poziva v ča-
sopisu in na oglasni deski podjetja.

Delnice se odkupujejo s 50% popustom.
Upravičenci lahko vplačajo delnice s pre-
sežkom lastninskih certifikatov in potrdil
ter z denarnimi vplačili.

Podjetje bo za notranji odkup delnic na-
menilo do 40% družbenega kapitala podjet-
ja.

Delnice, ki bodo pridobljene v okviru
programa notranjega odkupa, imajo lastno-
sti iz 35. člena uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in o izvedbi posameznih na-
činov lastninskega preoblikovanja podjetij.

Podjetje bo delnice vodilo v demateriali-
zirani obliki.

Delnice, ki jih bodo upravičenci odkupi-
li z denarnimi vplačili, so neprenosljive zu-
naj kroga udeležencev notranjega odkupa,
razen z dedovanjem. V okviru programa so
prenosljive med udeleženci z omejitvijo, da
se število zaposlenih med udeleženci ne
zmanjša pod eno tretjino zaposlenih v pod-
jetju.

Delnice, ki jih bodo upravičenci pridobi-
li v zameno za presežne lastniške certifikate
in potrdila, so dve leti po njihovi izdaji ne-
prenosljive, razen z dedovanjem, kasneje pa
postanejo te delnice enake kot ostale delni-
ce iz programa notranjega odkupa.

Upravičenci bodo hkrati z vpisom in
vplačilom delnic podpisovali tudi soglasje k
aktu o lastninskem preoblikovanju in statu-
tu ter pristopili k delničarskemu sporazumu
s pravili notranjega odkupa.

8. Način vplačila
Tako delnice iz interne razdelitve kot iz

programa notranjega odkupa bodo upravi-
čenci lahko vplačevali pri blagajni na sede-
žu podjetja vsak delovni dan od ponedeljka
do petka od 7. ure do 13. ure. Gotovinsko
vplačane delnice je treba vplačati na pose-
ben privatizacijski podračun številka
51500-698-4244 z navedbo “plačilo kupni-
ne za delnice podjetja v notranjem odkupu”.

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 Lojzetu Čimžarju,
in sicer po tel. št. 224-550 ali osebno na
sedežu podjetja.

Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odobri-
tvi programa preoblikovanja se vloži pri Agen-
ciji Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.

Hotel Creina Kranj

Št. 38/96 La-612

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja, ki ga je z odločbo št. LP
02003/1996-MP z dne 28. 3. 1996 odobrila
Agencija RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo, Zavod za pogozdovanje in meliora-
cijo Krasa, p.o., Sežana, objavlja program
lastninskega preoblikovanja podjetja

1. Firma in sedež: Zavod za pogozdo-
vanje in melioracijo Krasa, p.o., Sežana,
Partizanska cesta 49, Sežana.

2. Matična številka: 5151597.
3. Dejavnost: 02.01 Gozdarstvo.

02.02 Gozdarske storitve.
4. Pravna oblika organiziranosti: Zavod

za pogozdovanje in melioracijo Krasa je iz-
vajalsko gozdarsko podjetje v družbeni last-
nini.

5. Predvidena lastniška struktura preob-
likovanega podjetja:

– 10% Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja,

– 10% Slovenski odškodninski sklad,
– 20% Sklad RS za razvoj,
– 20% upravičenci iz interne razdelitve,
– 40% udeleženci notranjega odkupa.
6. Predvideni način lastninskega preob-

likovanja:
– prenos poslovnih deležev na sklade v

višini 40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev poslovnih deležev do

višine 20% družbenega kapitala,
– notranji odkup poslovnih deležev do

višine 40% družbenega kapitala.
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7. Javni poziv
7.1 Interna razdelitev deležev
Zavod za pogozdovanje in melioracijo

Krasa, p.o., Sežana, poziva vse zaposlene,
nekdanje zaposlene in upokojene zaposlene
podjetja, da v roku 30 dni od objave tega
oglasa predložijo svoje lastniške certifikate
v zameno za poslovne deleže. Če bo vred-
nost tako zbranih certifikatov večja od 20%
družbenega kapitala, bo njihov presežek
proporcionalno uporabljen za notranji od-
kup. Če pa bo vrednost zbranih certifikatov
manjša od 20% družbenega kapitala, bo ob-
javljen interni razpis za ožje družinske čla-
ne zaposlenih.

7.2 Notranji odkup poslovnih deležev
Zavod za pogozdovanje in melioracijo

Krasa, p.o., Sežana, poziva vse zaposlene,
nekdanje zaposlene in upokojene zaposlene
podjetja, da v roku 30 dni po objavi tega
oglasa vpišejo in vplačajo poslovne deleže s
50-odstotnim popustom. Poslovni deleži se
vplačujejo z gotovino ali s presežki last-
niških certifikatov iz interne razdelitve s
tem, da se pri vplačilu v gotovini nominalna
vrednost deleža revalorizira z indeksom ra-
sti drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993. Po-
slovne deleže, ki ne bodo odkupljeni v pr-
vem obroku, bo do končnega odkupa zadr-
žal in z njimi upravljal Sklad RS za razvoj.

8. Poslovne deleže iz interne razdelitve
in notranjega odkupa bodo upravičenci lah-
ko vplačevali in prevzemali pri blagajni Za-
voda za pogozdovanje in melioracijo Krasa
vsak delovni dan od 8. do 12. ure v roku 30
dni po objavi tega oglasa. Hkrati z vplači-
lom in prevzemom poslovnih deležev lahko
upravičenci podpišejo tudi pristop k pravi-
lom notranjega odkupa in soglasje k aktu o
preoblikovanju z družbeno pogodbo.

9. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom ter pogoji vplačila in prevzema po-
slovnih deležev posreduje Emil Kač od 7.
do 14. ure po telefonu: 067/73-472 oziroma
osebno na sedežu podjetja.

Zavod za pogozdovanje in
melioracijo Krasa, p.o., Sežana

Javna prodaja delnic

La-607

IMP Promont, d.o.o., Pot k sejmišču 30,
Črnuče, v okviru programa lastninskega
preoblikovanja podjetja, ki ga je odobrila
Agencija RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo z odločbo LP 01005/1996-SD ob-
javlja

javni poziv
k vpisu in zamenjavi delnic

Podjetje poziva vse upravičence, da v
roku 30 dni od objave tega poziva predloži-
jo lastniške certifikate v zamenjavo za del-
nice z oznako B iz interne razdelitve.

Upravičenci so ožji družinski člani za-
poslenih v družbah:

IMP Promont – IPD teh. storitve, d.o.o.,
IMP Promont – Montaža, d.o.o.,
IMP Promont – Kontrolor NDT, d.o.o.,
IMP Promont – Projektivni biro, d.o.o.,
IMP Promont – Tehprom inž. d.o.o.,
IMP Promont – Regulacije in meritve,

d.o.o.

Podjetje ponuja v zamenjavo za certifika-
te ožjih družinskih članov 161.190 navadnih
delnic, nominiranih na 1.000 SIT ki skupaj
predstavljajo 19,09% družbenega kapitala.

Vpis delnic in zamenjava certifikatov iz
interne razdelitve, bosta potekala v roku 30
dni od objave, na sedežu podjetja, vsak de-
lovnik od 8. do 14. ure.

IMP Promont d.o.o.
Črnuče

Razpisi delovnih mest

Št. 2/33 Ob-4108

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhi-
tekturo, Ljubljana, Zoisova 12, razpisuje
prosto delovno mesto

mladega raziskovalca
za leto 1996 za področje arhitekture.
Pogoji: kandidat za zgoraj navedeno po-

dročje mora ustrezati vsem kriterijem pravil-
nika o usposabljanju in vključevanju mladih
raziskovalcev v raziskovalne, visokošolske
in druge organizacije (Ur. l. RS, št. 38/94).

Prošnje z dokazili o ustreznosti naj kan-
didati pošljejo v roku 8 dni po objavi na
Fakulteto za arhitekturo, Kadrovska služba,
Zoisova 12, 1000 Ljubljana.

Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana

Št. 569/96 Ob-4121

Skladno z zakonom o zavodih, zakonom
o raziskovalni dejavnosti in statutom javne-
ga zavoda Inštitut za geodezijo in fotogra-
metrijo FAGG Ljubljana, Jamova 2 razpisu-
je delovno mesto

direktorja inštituta.
Kandidat mora poleg splošnih, zakonsko

opredeljenih, izpolnjevati še naslednje po-
goje:

– ima doktorat znanosti in objavljena
znanstvena dela s področja dejavnosti Inšti-
tuta v zadnjih treh letih ali ima visokošol-
sko izobrazbo z opravljenimi raziskovalni-
mi ali razvojnimi deli s področja dejavnosti
Inštituta,

– ima pet let izkušenj na podobnih de-
lovnih mestih,

– aktivno obvlada en svetovni jezik.
Mandat direktorja traja štiri leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-

snih pogojev in kratkim življenjepisom naj
kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi na
naslov: Inštitut za geodezijo in fotograme-
trijo, 1000 Ljubljana, Jamova 2; za svet In-
štituta.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v roku
30 dni po objavi razpisa.

Svet Inštituta za geodezijo
in fotogrametrijo FAGG

Št. 118/81-40 Ob-4186

Na podlagi 3. člena statutarnega sklepa
o pogojih in postopku za imenovanje direk-
torja Elektro-Slovenije, d.o.o., z dne 26. 9.
1996 ter 13. člena uredbe o preoblikovanju
Javnega podjetja Elektro-Slovenija, p.o., v
Javno podjetje Elektro-Slovenija, d.o.o.,
(Ur. l. RS, št. 28/96) nadzorni svet Elek-

tro-Slovenije, d.o.o., objavlja prosto delov-
no mesto

direktorja javnega podjetja Elek-
tro-Slovenija, d.o.o.

Za direktorja je lahko imenovan kandi-
dat, ki poleg z zakonom določenih pogojev,
izpolnjuje še naslednje pogoje:

– visokošolska izobrazba VII. stopnje,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na po-

dročju poslovodenja oziroma vodenja,
– obvladovanje enega svetovnega jezika.
Prijavi za razpis morajo kandidati prilo-

žiti dokazila o izpolnjevanju vseh zahteva-
nih pogojev.

Izbrani kandidat bo imenovan za štiri
leta. Pisne prijave v zaprti ovojnici z ozna-
ko “za javni razpis direktorja Elektro-Slo-
venije, d.o.o.” naj kandidati pošljejo na se-
dež Elektro-Slovenije, d.o.o., Hajdrihova 2,
Ljubljana, v roku 8 dni po objavi.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
nadzorni svet

Razpisi
javnih natečajev

Popravek
Ob-4197

V javnem razpisu št. MORS-BO 35/96 za
izbiro izvajalca za dobavo opreme vojne po-
licije, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
54 z dne 27. IX. 1996, Ob-4064, Št. 96/34 se:

– drugi odstavek 8. točke pravilno glasi:
Ponudbe morajo prispeti na naveden naslov
do 25. 10. 1996 do 12. ure.

– prvi stavek 9. točke pravilno glasi: Jav-
no odpiranje ponudb bo 25. 10. 1996 ob
13. uri v prostorih Uprave za logistiko, Ljub-
ljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba št. 150).

Ministrstvo za obrambo

Popravek
Ob-4198

V javnem razpisu za predhodno ugotav-
ljanje sposobnosti za založnike učbenikov
in drugih gradiv, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 54, z dne 27. IX. 1996, Ob-4046,
se v drugem odstavku 3. točke črta nasled-
nje besedilo:

“Naročnik zahteva za zavarovanje iz-
polnitve obveznosti oziroma za resnost
ponudbe akceptni nalog v višini 5% od
vrednosti kupnine, ki ga mora ponudnik
predložiti poleg ostale dokumentacije.”

Ministrstvo za šolstvo in šport

Popravek
Ob-4203

V javnem razpisu za dodelitev sredstev
za neposredno subvencioniranje stroškov v
okviru izvajanja ukrepov aktivne politike
zaposlovanja, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 54, z dne 27. IX. 1996, Ob-4078 se v
IV. točki drugi stavek prvega odstavka pra-
vilno glasi: Prvo odpiranje ponudb bo
14. 10. 1996 ob 12. uri.

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
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Popravek

Ob-4210

V javnem razpisu za subvencioniranje
deleža stroškov malih podjetij pri pridobi-
tvi certifikata sistema kakovosti po stan-
dardih ISO 9000, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 50 z dne 6. IX. 1996, Ob-2642
se doda:

Razpoložljiva sredstva na proračun-
ski postavki 1819 – Pospeševalna mreža
za malo gospodarstvo so namenjena ok-
virno v višini 2,500.000 SIT, na prora-
čunski postavki 6152 – Urad za standar-
dizacijo in meroslovje so sredstva name-
njena okvirno v višini 2,500.000 SIT.

Podpisnik na koncu razpisa je poleg Mi-
nistrstva za gospodarske dejavnosti še Urad
za standardizacijo in meroslovje.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-4094

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina Šentjur pri
Celju objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo Osnovne

šole na Prevorju
I. Splošni podatki
1. Naročnik: Občina Šentjur pri Celju,

Mestni trg 10, Šentjur.
2. Predmet razpisa: izgradnja OŠ Prevor-

je. V letu 1996 izgradnja do strehe – tretje
gradbene faze. Bruto površina znaša
1.095 m2.

3. Cena: orientacijska vrednost cene je
60 mio SIT. Zahteva se kreditiranje do tret-
je faze izgradnje za razliko od predvidenih
sredstev iz proračuna.

4. Pričetek in konec del: pričetek del je
30. oktober 1996. Delo mora biti končano v
roku enega leta.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ugodnejša ponudbena cena in plačilni
pogoji,

– kvaliteta izvedbe,
– reference,
– rok izvedbe in ponujena garancija del.
II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil

vsa dela po svoji ponudbi pravilno, solidno
in kvalitetno ter v skladu s tehnično doku-
mentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi in
standardi, tehničnimi navodili in to v po-
godbenem roku.

2. Ponudnik jamči naročniku za kako-
vost in solidnost izvedenih del.

III. Splošni pogoji
1. Potencialni interesenti lahko dvignejo

potrebno dokumentacijo in dobijo potrebne
informacije na Občini Šentjur pri Celju –
odd. za gospod. in družb. dejav., Mestni trg
10, Šentjur. Dokumentacija se dvigne ob
predložitvi dokazila o plačilu 10.000 SIT na
ŽR št. 50770-637-56047.

2. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil in mora vsebovati vse potrebne
sestavine, ki so podrobneje razvidne iz pro-
jektne naloge. Čas veljavnosti ponudbe mo-
ra biti najmanj 45 dni.

3. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti ali oddane v roku 20 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov Obči-
na Šentjur pri Celju, odd. za gospod. in
družb. dejav., Mestni trg 10, Šentjur.

Ponudbo pošljite v zaprti kuverti z ozna-
ko – “Ne odpiraj” – ponudba za izgradnjo
OŠ Prevorje.

4. Nepopolne in prepozne ponudbe ne
bomo upoštevali. Prav tako bodo izločene
iz nadaljnega postopka vse ponudbe, za ka-
tere se bo v katerikoli fazi postopka ugoto-
vilo, da temeljijo na neresničnih navedbah
ali podatkih.

5. Odpiranje ponud bo 21. dan po objavi
v Uradnem listu RS oziroma prvi naslednji
delovni dan ob 13. uri na oddelku za gosp.
in druž. dejav., Mestni trg 10, Šentjur.

Ponudniki bodo o izidu natančneje ob-
veščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Šentjur pri Celju

Ob-4095

Mestna občina Slovenj Gradec v skladu
z odredbo o postopku 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)
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo del:

Izgradnja 1. faze kolektorja za
kanalizacijo Slovenj Gradec–Pameče

(prva faza)
1. Investitor: Mestna občina Slovenj Gra-

dec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec.
2. Predmet razpisa: Izgradnja 1. faze ko-

lektorja za kanalizacijo Slovenj Gradec–Pa-
meče v skladu z razpoložljivo tehnično do-
kumentacijo.

3. Razpisno dokumentacijo (predizmere
in popis del) dobite v prostorih Mestne ob-
čine Slovenj Gradec, Uprava za gospodar-
ske javne službe, Šolska ulica 10, Slovenj
Gradec, vsak delovni dan od 8. do 10. ure,
prvi delovni dan po objavi v Uradnem listu
RS.

4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– zahtevane reference,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti

kadrov,
– ponudbeno ceno,
– izjavo, da ima ponudnik za razpisana

dela proste kapacitete,
– rok izvedbe del,
– plačilni pogoji,
– garancijski rok,
– izpolnjevanje ostalih pogojev.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference pri izvajanju takih ali po-

dobnih del,
– strokovna usposobljenost kadra,
– cene za razpisana dela (najcenejši po-

nudnik ni nujno, da je najugodnješi),
– rok izvedbe del,
– plačilni pogoji,
– izpolnjevanje pogojev določenih z raz-

pisom.
6. Orientacijska vrednost popisanih del

je 20.000 SIT.

Investitor si pridržuje določati eventual-
ni manjši obseg del od razpisanega z ozirom
na razpoložljiva sredstva in glede na prido-
bitev sredstev. V tem primeru ponudniki
nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine
iz tega naslova.

7. Rok za pričetek del je takoj po podpi-
su pogodbe z najugodnejšim ponudnikom
oziroma z določili pogodbe.

8. Ponudbe v skladu z zahtevami pošljite
v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS,
na naslov Mestna občina Slovenj Gradec,
Šolska cesta 5, Slovenj Gradec. Kot pravo-
časno prispele, se bodo štele tiste ponudbe,
ki jih bo naročnik prejel do navedenega da-
tuma do 10. ure.

Ponudbe je potrebno poslati v zaprti ku-
verti s pripisom: “Ne odpiraj – ponudba –
javni razpis za izvedbo del: Izgradnja 1.
faze kolektorja za kanalizacijo Slovenj Gra-
dec–Pameče (prva faza).

9. Odpiranje ponudb bo javno prvi de-
lovni dan po izteku rapisa ob 10. uri v sejni
sobi Mestne občine Slovenj Gradec. Pred-
stavniki ponudnikov morajo imeti pismeno
pooblastilo za zastopanje.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni takoj po sklepu
komisije o izbiri najugodnejšega ponudnika.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 2024-11/96 Ob-4096

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in sklad-
no z odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) objavlja Občina Radeče

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca
za izvajanje gradbenih, obrtniških

in inštalacijskih del pri rekonstrukciji
Doma kulture in knjižnice v Radečah

1. Investitor del je Občina Radeče, Ulica
Milana Majcna 1, Radeče.

2. Predmet razpisa: Rekonstrukcija Do-
ma kulture in knjižnice v Radečah.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 16,000.000 SIT od tega 10 mio SIT za
Kulturni dom in 6 mio SIT za knjižnico.

4. Predvideni rok dokončanja del je maj
1997.

5. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na Oddelku za gospodarstvo in
finance Občine Radeče, Milana Majcna 1,
1433 Radeče (Jože Renko, org. dela, tel.
0601-85-155 in to v ponedeljek, sreda in
petek od 8. do 12. ure).

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponujena cena, ugodni plačilni pogoji,
možnost kreditiranja,

– fiksnost cen,
– celovitost ponudbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– rok izvedbe, garancija,
– osnutek pogodbe.
7. Ponudba mora vsebovati že naslednjo

dokumentacijo:
– dokaz o registraciji podjetja, ter odloč-

bo o dovoljenju za opravljanje dejavnosti,
– izjavo, da so proučene terenske razme-

re na mestu gradnje,
– izjavo, da so stroški ureditve deponije,

zavarovanja gradbišča, gradbiščni priklju-
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ček na vodo, elektriko in telefon vključeni v
ceno,

– izjavo, da je celotna gradnja zavarova-
na tako, da zavarovanje zajema škodo proti
tretji osebi,

– izjavo, da je ponudnik pregledal ob-
jekt, ter da je seznanjen z obsegom del in
potrebnimi materiali,

– izjavo, da je ponudnik seznanjen s teh-
nično dokumentacijo po kateri se bo izvaja-
la rekonstrukcija objekta, ter da je v ceno
vključen tudi načrt rušenja dela nosilne kon-
strukcije, ki se izvaja po posebnem zavaro-
vanju.

8. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po
razpisu v Uradnem listu RS.

Za prvi dan se šteje naslednji dan po
datumu izida Uradnega lista RS. Kolikor
pride dan oddaje ponudbe na nedeljo ali
dela prosti dan, je dan oddaje ponudbe prvi
naslednji delovni dan.

Opcija  ponudbe  mora  biti  najmanj
30 dni.

9. Ponudbe pošljite v zaprti kuverti z oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba na razpis” na
naslov: Občina Radeče, Ulica Milana Majc-
na 1, 1433 Radeče, Oddelek za gospodarstvo
in finance.

10. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obveščeni.

11. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

12. Investitor se lahko odloči, da ne iz-
vede vseh predvidenih del ali da ne sklene
pogodbe, če planirani dotok sredstev ne bo
realiziran.

Občina Radeče

Št. 467/96 Ob-4097

Na  podlagi  27.  člena  zakona  o  razi-
skovalni  dejavnosti  (Ur.  l.  RS,  št.  8/91),
zakona  o  izvrševanju  proračuna  Repub-
like  Slovenije  (Ur.  l.  RS,  št.  5/96)  in
odredbe  o  postopku  za  izvajanje  javnega
razpisa  za  oddajo  javnih  naročil  (Ur.  l.
RS,  št.  28/93  in  19/94),  Ministrstvo  za
znanost  in  tehnologijo  Republike  Slove-
nije,  Slovenska  50,  Ljubljana  ponovno
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca strokovno-tehničnih

opravil v delu nacionalnega
raziskovalnega programa

(Borza raziskovalcev)
1. Naročnik: Ministrstvo za znanost in

tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: Postavitev, uprav-

ljanje in izvajanje Borze raziskovalcev s
poudarkom na mlajših raziskovalcih, in si-
cer:

– vzpostavitev in razvijanje komunika-
cijskih mrež sodelovanja s ključnimi udele-
ženci upravljanja, izobraževanja in zapo-
slovanja raziskovalcev za njihov učinkovi-
tejši pretok med univerzama, raziskovalni-
mi inštituti in gospodarstvom,

– vzdrževanje in obnavljanje elektron-
ske zbirke podatkov o raziskovalcih – po-
nudnikih ter o podjetjih/organizacijah – pov-
praševalcih,

– vzdrževanje in razvoj informacijske
mreže za vzpostavitev stikov med razisko-
valci in interesenti za njihovo zaposlitev,

– aktivno posredovanje stikov in infor-
macij o razpoložljivi kadrovski ponudbi in
povpraševanju po raziskovalcih,

– izvajanje kadrovskih storitev iz po-
dročja R&R izobraževanja in svetovanja ter
analiziranja trga R&R delovne sile doma in
v svetu.

3. Pogoji za opravljanje predmetov raz-
pisa so:

– da ima podeljeno koncesijo Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve za po-
sredovanje zaposlitve oziroma posredova-
nje dela,

– pravna oseba, ki je strokovno usposob-
ljena za izvajanje razpisanih del,

– ustrezni kadri, prostori in oprema.
4. Predvideni rok začetka izvajanja raz-

pisanih del je 1. 1. 1997.
5. Čas trajanja izvajanja razpisanih del

je do konca leta 1998.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo raz-

pisanih del je do 18,000.000 SIT letno.
7. Ponudba za razpis mora vsebovati ele-

mente po 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference o dosedanjem delu,
– cena in plačilni pogoji,
– skladnost ponudbe s predmetom raz-

pisa.
Naročnik si pridržuje pravico, da odda

vsa razpisana dela enemu izvajalcu ali nji-
hove dele več izvajalcem. Naročnika pri iz-
biri ne veže najnižja cena, kar izključuje
obveznost skleniti pogodbo s ponudnikom,
ki ponudi najnižjo ceno.

Naročnik si tudi pridržuje pravico zavr-
niti brez pojasnila o vzroku katerokoli po-
nudbo ali del le-te, ne da bi imel do ponud-
nikov kakršnokoli obveznost.

9. Pisne ponudbe z vso potrebno doku-
mentacijo in z oznako “Ne odpiraj, ponudba
je za javni razpis za izbiro izvajalca Borze
raziskovalcev”, morajo ponudniki dostaviti
v zaprtih ovojnicah na Ministrstvo za zna-
nost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljublja-
na.

10. Ovojnica  s  ponudbo  mora  na  ta
naslov  prispeti  ne  glede  na  vrsto  preno-
sa te pošiljke vključno do 4. 11. 1996 do
12. ure.

11. Ponudbe bo po poteku tega roka od-
prla Komisija za odpiranje in ocenjevanje
ponudb. Nepopolnih, nepravočasnih in ne-
pravilno opremljenih ponudb komisija ne
bo obravnavala in bodo vrnjene ponudni-
kom.

12. Odpiranje ponudb bo v prostorih Mi-
nistrstva za znanost in tehnologijo, Sloven-
ska 50, Ljubljana v sejni sobi v 2. nadstrop-
ju, dne 6. 11. 1996 ob 13. uri.

13. Prisotni predstavniki ponudnikov
morajo predložiti pisno pooblastilo za svojo
navzočnost pri odpiranju ponudb.

14. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
15 dneh od dneva odpiranja ponudb.

15. Vse dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom dobijo zainteresirani na
Ministrstvu za znanost in tehnologijo, Slo-
venska 50, Ljubljana pri dr. Stojanu Sor-
čanu.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ljubljana

Ob-4098

Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb Vlade, Gre-
gorčičeva 27a, Ljubljana, na podlagi določil
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije in odredbe o postopku za izvaja-
nje 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 in montažo laboratorijske

opreme
1. Predmet razpisa je dobava in montaža

laboratorijske opreme za potrebe Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Urada za
standardizacijo in meroslovje:

– klimatska komora,
– merilec klimatskih razmer v laborato-

riju,
– etalonske uteži,
– analitska tehtnica.
Podroben opis opreme in dodatni tehnič-

ni podatki so razvidni iz razpisne dokumen-
tacije.

2. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 9,000.000 SIT.

3. Predvideni rok dobave z montažo je
30 do največ 60 dni po sklenitvi pogodbe.

4. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo in dobijo dodatne informacije na
Uradu za standardizacijo in meroslovje v
Ljubljani na Kotnikovi 6 pri Urošu Zarniku
ali pri Vasji Hrovatu, tel. 061/1783-000,
vsak delovni dan od 8. do 11. ure.

5. Ponudbe morajo biti izdelane v skladu
z 12. členom citirane odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil ter razpisnimi pogoji naročnika in
obvezno pripravljene na originalni doku-
mentaciji naročnika.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– usposobljenost ponudnika za realiza-
cijo razpisanih del,

– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– rok dobave,
– garancijski pogoji in
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
7. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih

ovojnicah z naslovoma naročnika in ponud-
nika, navedbo predmeta razpisa in označbo:
“Ne odpiraj – ponudba!”, je torek, 15. 10.
1996 do 9. ure. Ponudbe se oddajo v vlo-
žišču glavne pisarne Servisa skupnih služb
Vlade, Gregorčičeva 27a/P, Ljubljana.

8. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
15. 10. 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 za zastopanje.

Servis skupnih služb Vlade

Ob-4099

Na osnovi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) Slovenske železni-
ce, d.d., objavljajo
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javni razpis
za oddajo naročila izdelava študije

upravičenosti “povečanje kapacitete
proge Divača–Koper”

1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska ul. 11, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izdelava študije upra-
vičenosti na osnovi zahtev, ki so podane v
razpisni dokumentaciji.

3. Rok izdelave naloge: rok za dokonča-
nje naloge je opredeljen v razpisni doku-
mentaciji, teči pa prične z dnem, ko je iz-
brani ponudnik obveščen o izboru.

4. Razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani izvajalci dvignejo, ob predložitvi
potrdila o plačilu, na Slovenskih železni-
cah, Kolodvorska ul. 11, Ljubljana, tajniš-
tvo Službe za strategijo in razvoj, II. nad-
stropje, soba 229, od 8. 10. do 11. 10. 1996
med 9. in 12. uro.

Kupnina v vrednosti 8.000 SIT mora biti
nakazana na žiro račun SŽ, d.d. – Infra-
struktura, št. 50100-601-5014744.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so opredeljena v razpisni dokumentaciji.

6. Oddaja ponudb: rok za oddajo ponudb
je ponedeljek, 4. 11. 1996, do 8.30 na Slo-
venskih železnicah, Kolodvorska ul. 11,
Ljubljana, tajništvo Službe za strategijo in
razvoj, soba 229, II. nadstropje.

Ponudbena dokumentacija z oznako: “Ne
odpiraj. Študija upravičenosti Koper–Diva-
ča” mora biti oddana v zaprti ovojnici.

7. Odpiranje ponudb: javno odpiranje po-
nudb bo v ponedeljek, 4. 11. 1996, ob 9. uri
na Slovenskih železnicah, Kolodvorska ul.
11, Ljubaljana, tajništvo Službe za strategi-
jo in razvoj, soba 229, II. nadstropje.

8. Obvestilo o izboru: o izboru bodo po-
nudniki pisno obveščeni v roku 15 dni po
javnem odpiranju ponudb.

Slovenske železnice
Služba za strategijo in razvoj, Ljubljana

Ob-4100

Republiški zavod za zaposlovanje, Glin-
ška 12, Ljubljana, na podlagi zakona o izvr-
ševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96), odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
ter odredbe o spremembi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje storitev

čiščenja poslovnih prostorov
1. Naročnik: Republiški zavod za zapo-

slovanje, Glinška 12, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je opravljanje stori-

tev čiščenja poslovnih prostorov Repub-
liškega zavoda za zaposlovanje Območne
enote Sevnica, vključno z Uradi za delo Sev-
nica, Brežice in Krško.

3. Skupna površina poslovnih prostorov
Območne enote Sevnica, vključno z Uradi
za delo Sevnica, Brežice in Krško, je
650,85 m2.

4. Delo se opravlja vse delovne dni v
letu oziroma po dogovoru z naročnikom.

Prevzemnik je dolžan zagotoviti, da bodo
v prostorih čistili vedno isti delavci, vsako
spremembo pa predhodno javiti naročniku.

5. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– konkurenčnost cene,
– kakovost in celovitost ponudbe,
– reference ponudnika,
– druge posebne ugodnosti.
7. Ponudniki morajo podati ponudbe za

čiščenje vseh navedenih poslovnih pro-
storov.

8. Pogodbo o čiščenju poslovnih prosto-
rov bomo sklenili takoj po izteku odpoved-
nega roka sedanjega izvajalca.

9. Ponudnik, ki bo izbran, mora zagoto-
viti zavarovanje objekta v času, ko v prosto-
rih izvaja delo.

10. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo vsak delovnik po objavi jav-
nega razpisa od 10. do 13. ure, vključno do
ponedeljka, 14. 10. 1996, na Republiškem
zavodu za zaposlovanje Območni enoti Sev-
nica, Trg svobode 32, Sevnica, pri Nevenki
Les, soba št. 22, tel. 0608/41-298, 41-549.

11. Pri dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti potrdilo o plačilu stroš-
kov v višini 2.000 SIT na ŽR Republiškega
zavoda za zaposlovanje Območne enote
Sevnica, številka 51610-609-50160.

S plačilom pristojbine se zagotavlja krit-
je stroškov nastalih iz naslova javnega raz-
pisa. Pristojbine ne vračamo.

12. Pisne ponudbe, z vso zahtevano do-
kumentacijo, je potrebno v zapečatenih ku-
vertah z oznako: “Ne odpiraj – ponudba za
izbiro izvajalca brez omejitev za izvajanje
storitev čiščenja poslovnih prostorov” ter z
oznako ponudnika, dostaviti ali poslati do
17. 10. 1996, do 11. ure, na naslov: Repub-
liški zavod za zaposlovanje Območna enota
Sevnica, Trg svobode 32, 8290 Sevnica.

13. Javno odpiranje ponudb bo 17. 10.
1996, ob 12. uri, v sejni sobi Republiškega
zavoda za zaposlovanje Območne enote
Sevnica, Trg svobode 32, Sevnica.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pri-
sotni predstavniki ponudnikov pisna poob-
lastila za zastopanje.

14. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni najkasneje v roku 15 dni po preteku
roka za oddajo ponudb.

Republiški zavod za zaposlovanje

Št. 351-3/96 Ob-4101

Sklad stavbnih zemljišč Občine Celje ob-
javlja

javni razpis
za oddajo komunalno opremljenega

stavbnega zemljišča in gradnjo poslovno
trgovskega objekta v Novi vasi v Celju

1. Predmet oddaje je komunalno oprem-
ljeno stavbno zemljišče in gradnja objekta,
na parc. št. 1140/60, 1140/59, 559/89,
559/19, 1044/8 in 1044/4 vse k.o. Sp. Hudi-
nja v skupni izmeri 2828 m2.

Za izgradnjo poslovno trgovskega objek-
ta je bila izdelana lokacijska dokumentacija
št. 3/96 in bilo izdano lokacijsko dovoljenje
št. 35102-88/96-4/BA z dne 25. 3. 1996.

Za gradnjo so izdelani tudi projekti PGD,
PZI – Ingrad PB, št. 2792/95 in Vizura Ce-
lje.

Površine predvidene izgradnje so nasled-
nje:

– kletni prostori: 438,5 m2 (znani kupec),
– ostali prostori za znanega kupca:

1099,45 m2,
– gradnja za trg: 666,15 m2,
– skupni prostori: 111,3 m2.
2. Interesenti morajo:
– pridobiti gradbeno dovoljenje in priče-

ti z izgradnjo v roku 3 mesecev od datuma
sklenitve pogodbe,

– ponuditi ceno “na ključ”, za prostore
znanega kupca, in sicer v DEM za komplet-
no površino,

– prevzeti riziko prodaje prostorov, ki se
prodajajo za trg s tem, da ima Stanovanjski
sklad Občine Celje predkupno pravico za
izbrani lokal.

3. Cena stavbnega zemljišča iz 1. točke
je izračunana na 1. 8. 1996 in znaša:

a) odškodnina za pravico uporabe stavb-
nega zemljišča je 4.005 SIT/m2 zemljišča,
kar znaša 2828 m2 skupno 11,326.140 SIT,

b) stroški komunalne ureditve stavbnega
zemljišča pa znašajo 33,458.120 SIT. V ko-
munalno opremo je zajeta kolektivna ko-
munalna raba s cestnim omrežjem, JR, od-
vodnjavanjem in zelenicami ter individual-
na komunalna raba: vodovod, kanalizacija
in vročevod. Od tega znaša komunalni pris-
pevek za znanega kupca 20,780.192 SIT in
za gradnjo za trg 12,677.928 SIT.

Izbrani investitor je tako dolžan plačati
vrednost zemljišča in sorazmerni del strošk-
ov priprave in opreme stavbnega zemljišča,
in sicer:

– odškodnino za stavbno zemljišče v vi-
šini 11,326.140 SIT in komunalni prispevek
za gradnjo za trg v višini 12,677.928 SIT, v
roku 15 dni po podpisu pogodbe o oddaji,

– komunalni prispevek za znanega kup-
ca v višini 20,780.192 SIT pa 15 dni po
podpisu pogodbe z znanim kupcem.

V gornji ceni niso zajeti prispevki za
priključitev na naprave individualne komu-
nalne rabe, niti stroški za izvedbo posamez-
nih priključkov.

V ceni je tudi zajeto plačilo spremembe
namembnosti kmetijskega zemljišča.

Ponudnik je dolžan plačati tudi doseda-
nje stroške postopka pridobivanja dovo-
ljenj:

– idejni projekt,
– geološke raziskave,
– lokacijska dokumentacija,
– plačilo spremembe namembnosti kme-

tijskega zemljišča,
– projekt PGD, PZI, zunanje ureditve in

priključkov,
kakor tudi vse ostale predvidene stroške,

kot so:
– elektroenergetsko soglasje,
– telefon.
Cena zemljišča se valorizira z indeksom

Združenja za gradbeništvo in IGM Sloveni-
je – povprečni indeks za stanovanjsko iz-
gradnjo.

Stroški komunalne ureditve se valorizi-
rajo s statističnim indeksom – proizvodnja
gradbenega materiala.

4. Rok za plačilo stavbnega zemljišča in
stroškov urejanja stavbnega zemljišča je 15
dni po podpisu pogodbe o oddaji.

5. Plačilo komunalnega prispevka in
stavbnega zemljišča je potrebno zavarovati
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z bančno garancijo. Instrument zavarovanja
je potrebno predložiti ob podpisu pogodbe.

6. Rok za sklenitev pogodbe o oddaji
zemljišča je 30 dni po pravnomočni odloči-
tvi komisije za oddajo stavbnega zemljišča.

7. Davek na promet nepremičnin plača
izbrani investitor.

8. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo ali v zaprti ovojnici oddajo v 15
dneh po objavi tega razpisa na naslov: Sklad
stavbnih zemljišč Občine Celje, Trg celj-
skih knezov 9 – z oznako – “Za javni razpis
– Energetika”.

K prijavi na razpis morajo interesenti
predložiti:

a) potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
5% skupne vrednosti iz 3. točke in mora biti
nakazana na ŽR Sklada stavbnih zemljišč
Občine Celje, št. 50700-654-112. Neuspe-
lemu ponudniku bomo le-to vrnili v 8 dneh
po končanem javnem razpisu, uspelemu pa
poračunali pri plačilu cene zemljišča po po-
godbi o oddaji. Če izbrani ponudnik ne skle-
ne pogodbe, varščina zapade;

b) dokazila o sposobnosti izvedbe pro-
jekta:

– registracija,
– reference,
– program izvedbe projekta;
c) dokazila o finančni sposobnosti za rea-

lizacijo projekta:
– plan financiranja izgradnje,
– dokazila o zagotovljenih lastnih sred-

stvih.
9. Kriteriji za izbor interesov:
– boljša finančna boniteta,
– ugodnejša cena za znanega kupca,
– ocenjena usposobljenost za izvedbo

projekta,
– rok izvedbe projekta,
– najcenejši ponudnik ni nujno tudi naj-

ugodnejši ponudnik.
13. Pravočasno prispele in vsebinsko

ustrezne ponudbe bo obravnavala posebna
komisija, v roku 15 dni po preteku razpisne-
ga roka, ter o izboru obvestila vse ponudni-
ke, ki se bodo nanj prijavili.

14. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lah-
ko interesenti dobijo pri Skladu stavbnih
zemljišč Občine Celje, tel. 484-822 int. 361,
od 8. do 10. ure, glede dokumentacije pa na
Sklad stavbnih zemljišč Občine Celje Ko-
misija za oddajo stavbnih zemljišč Občine
Celje.

Projektno dokumentacijo za razpis lah-
ko interesenti dvignejo v prostorih ZPI-JA
v sobi 96 proti plačilu 50.000 SIT.

Sklad stavbnih zemljišč
Občine Celje

Komisija za oddajo
stavbnih zemljišč

Št. 352/96 Ob-4102

Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del,
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) razpisuje Ob-
čina Dol pri Ljubljani

ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
izdelavo in montažo notranje opreme
javne knjižnice v stavbi osnovne šole
1. Naročnik je: Občina Dol pri Ljubljani.
2. Predmet razpisa je: dobava in monta-

ža notranje opreme centralne javne knjiž-

nice v stavbi Osnovne šole Dol pri Ljub-
ljani.

3. Razpisno dokumentacijo (popise del,
razpisne pogoje in izvedbeni projekt notra-
nje opreme) lahko ponudniki dobijo oziro-
ma dvignejo v prostorih Občine Dol pri
Ljubljani, Videm 48, v času uradnih ur (po-
nedeljek, sreda in petek od 8. do 12. ure), v
roku javnega razpisa s predhodnim nakazi-
lom plačila v višini 15.000 SIT na ŽR št.
50102-630-810176 in predložitvijo potrdi-
la.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
in obsegom del pa v podjetju IN-CO servis,
d.o.o., Ljubljana, tel. 061/123-43-47, pri
Franci Bostič in pri projektantu arh. Franc
Hočevar d.i.a., tel. 061/1597-827.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 6 mio SIT.

5. Predvideni rok izvedbe del in monta-
že je do konca leta 1996, naročnik bo priče-
tek realizacije uskladil s finančnimi mož-
nostmi.

6. Glavni kriterij za izbiro najugodnejše-
ga ponudnika so:

– kompletnost ponudbe glede na razpi-
sne pogoje (naročnik nepopolnih ponudb ni
dolžan obravnavati),

– reference ponudnika (izvedba tovrst-
nih del),

– ponudbena cena z vključenim promet-
nim davkom, ob tem da najnižja ponudbena
cena ni pogoj za izbiro,

– pogoji za fiksiranje enotnih cen in za-
varovanje predplačil,

– garancijsko dobo in zavarovanje kva-
litete del.

7. Ponudniki morajo za razpisana dela
podati kompletne ponudbe v roku 15 dni od
objave na naslov: Občina Dol pri Ljubljani,
Videm 48, 1262 Dol pri Ljubljani, z ozna-
ko: Ne odpiraj – ponudba za opremo knjiž-
nice – ponovni razpis.

8. Javno odpiranje ponudb bo ob 12. uri
v prostorih Občine Dol pri Ljubljani, v vrst-
nem redu dospelih ponudb, in sicer tretji
dan po izteku roka za oddajo ponudb. Koli-
kor je to dela prosti dan se odpiranje izvede
prvi naslednji delovni dan.

Ponudnik, ki želijo prisostvovati javne-
mu odpiranju, morajo pred odpiranjem pri-
ložiti pisno pooblastilo.

11. Ponudniki bodo o izidu izbora ob-
veščeni najkasneje v zakonitem roku.

Občina Dol pri Ljubljani

Ob-4103

1. Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), objavlja Vzgojno
varstveni zavod Litija

javni razpis
za nabavo konvektomata

2. Naročnik: Vzgojno varstveni zavod
Litija, Bevkova 1, Litija.

3. Predmet razpisa: dobava konvektoma-
ta zmogljivosti 500 otroških kosil s točno
določeno dodatno opremo, ki je zajeta v
ceni.

4. Orientacijska vrednost: 3,000.000 SIT.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:

– reference,
– plačilni pogoji,
– garancijski pogoji,
– ugodnosti pri nudenju servisnih stori-

tev in rezervnih delih,
– ponudbena cena,
– popolnost ponudbe.
6. Pri izbiri bodo upoštevane tiste po-

nudbe, ki bodo izpolnjevale razpisne pogo-
je:

– naročnik se ne obvezuje, da bo najce-
nejšo ponudbo izbral kot najugodnejšo,

– ponudnik ne more zahtevati odškod-
ninskih zahtev.

7. Ponudbo z vso ustrezno dokumentaci-
jo je potrebno oddati v zapečateni kuverti z
oznako: “Ne odpiraj – javni razpis!” do
vključno 25. oktobra 1996 do 12. ure na na-
slov: Vzgojno varstveni zavod Litija, Bev-
kova 1, 1270 Litija.

8. Javno odpiranje ponudb bo 26. okto-
bra 1996 ob 9. uri.

9. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Dodatne informacije lahko zaintere-
sirani prejmejo v VVZ Litija pri Kontaktni
osebi Majdi Sinigoj, 881-378.

VVZ Litija

Ob-4104

Občina Ljutomer objavlja na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) ter zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86)

javni razpis
za oddajo del: Preplastitev ceste L 4912

Bučkovci–Moravski vrh
1. Naročnik: Občina Ljutomer.
2. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega ponudnika za preplasitev ceste L 4912
Bučkovci–Moravski vrh, v dolžini 600 m.

3. Predvidena vrednost del znaša
5,000.000SIT.

4. Ponudniki lahko razpisno dokumen-
tacijo (popis del) dvignejo na Odseku za
GJS, okolje in prostorsko planiranje Obči-
ne Ljutomer – kontaktna oseba Grilc Do-
minika.

5. Rok za predajo ponudbe je do desete-
ga oziroma naslednjega delovnega dne do
11. ure po objavi v Uradnem listu RS, v
zapečateni kuverti z oznako “Javni natečaj
– Cesta Bučkovci–Moravski vrh – Ne odpi-
raj”, na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova
1, Ljutomer.

6. Pričetek del bo takoj po podpisu po-
godbe.

7. Ponudba mora vsebovati elemente
skladno z 12. členom odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– rok izvedbe,
– finančni pogoji,
– druge ugodnosti ponudnika.
9. Odpiranje ponudb bo deseti oziroma

naslednji delovni dan po objavi v Uradnem
listu RS, ob 13. uri v sejni sobi Občine Lju-
tomer. Pri odpiranju ponudb morajo prisot-
ni predstavniki ponudnikov imeti pisna
pooblastila za zastopanje.
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10. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca del
obveščeni v 10 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Št. 033-5/96-1722 Ob-4105

Občina Ljutomer objavlja na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) ter zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86)

javni razpis
za oddajo del: Izgradnja sekundarnega

cevovoda na vodovodnem omrežju
v Lukavcih

1. Naročnik: Občina Ljutomer.
2. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega ponudnika za izgradnjo sekundarnega
cevovoda na odseku črpališče Lukavci–vas
Lukavci.

3. Predvidena vrednost del znaša
5,500.000SIT.

4. Ponudniki lahko razpisno dokumenta-
cijo (popis del) dvignejo na Odseku za GJS,
okolje in prostorsko planiranje Občine Lju-
tomer – kontaktna oseba Grilc Dominika.

5. Rok za predajo ponudbe je do desete-
ga oziroma naslednjega delovnega dne do
11. ure po objavi v Uradnem listu RS, v
zapečateni kuverti z oznako “Javni natečaj
– Vodovod Lukavci – Ne odpiraj”, na na-
slov: Občina Ljutomer, Vrazova 1, Ljuto-
mer.

6. Pričetek del bo takoj po podpisu po-
godbe.

7. Ponudba mora vsebovati elemente
skladno z 12. členom odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– rok izvedbe,
– finančni pogoji,
– druge ugodnosti ponudnika.
9. Odpiranje ponudb bo deseti oziroma

naslednji delovni dan po objavi v Uradnem
listu RS, ob 12. uri v sejni sobi Občine Lju-
tomer. Pri odpiranju ponudb morajo prisot-
ni predstavniki ponudnikov imeti pisna
pooblastila za zastopanje.

10. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca del
obveščeni v 10 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Ljutomer

Ob-4106

Center za promocijo turizma Slovenije,
Dunajska 156, Ljubljana, razpisuje na pod-
lagi zakona o izvrševanju proračuna repub-
like za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil, ki se fi-
nancirajo iz proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za kreiranje,
izdelavo, skladiščenje, prevoz in
postavitev razstavnega prostora

Slovenije na turističnih sejmih in borzah
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je storitev, in sicer

kreiranje, izdelava postavitev, skladiščenje
in prevoz razstavnega prostora Slovenije na

turističnih sejmih in borzah, in sicer: Va-
kantirbuers (Utrecht), CMT (Stuttgart), Fe-
rien (Dunaj), Holiday World (Praga), Fe-
rien International (Graz), Tourf (Salzburg),
CBR (München), Freizeit (Nürnberg), IRU
(Linz), BIT (Milano), ITB (Berlin), Tempo-
libero (Vicenca), Senior Aktuell (Dunaj),
Utazas (Budimpešta), TUR (Goeteborg),
ITTF (Zagreb), Tourmondo (Bologna), RDA
(Köln), TTW (Montreux), WTM (London),
T & C (Leipzig),BTF (Bruselj).

II. Merila in pogoji
1. Izvajalec bo izbran na osnovi nasled-

njih pogojev:
– razstavni prostor mora biti zasnovan

na osnovi enega izmed razširjenih sejem-
skih postavitvenih sistemov,

– izvajalec mora delno vključiti že ob-
stoječe elemente stojnice,

– izvajalec predlaga idejne rešitve za
stojnico v naslednjih različicah:

– velikost stojnice: do 31 m2

od 31 do 61 m2

od 61 do 90 m2,
– postavitev stojnice kot otoka, ali eno-,

dvo- ali tristransko odprto,
– izvajalec predlaga idejne rešitve za

stojnico na turističnem sejmu, turistični bor-
zi ali kombinaciji obeh,

– izvajalec mora upoštevati navodila na-
ročnika v zvezi z uporabo celostne podobe
ter namembnosti stojnice,

– izvajalec mora v idejnem osnutku pred-
videti razstavni prostor, prostor za poslovna
srečanja, garderobo, kuhinjo in skladišče za
promocijski material,

– razstavni prostor naj simbolizira ele-
mente slovenske identitete in vsebuje pred-
stavitev clusterske ponudbe.

2. Ponudba mora vsebovati:
– ime ponudnika oziroma naziv firme,
– številka dejavnosti po SKD Statistič-

nega urada RS,
– reference,
– idejne rešitve iz točke II/1,
– ceno storitve, ki vključuje kreacijo, iz-

delavo, prevoz, skladiščenje in postavitev
razstavnega prostora po kvadratnem metru
oziroma za vsak sejemski nastop posebej.

3. Naročnik se obvezuje, da bo izvajalcu
pravočasno nudil vse potrebne informacije
in podatke v zvezi s posameznim sejem-
skim nastopom.

4. Naročnik zagotavlja najmanj 600 kva-
dratnih metrov sejemskih površin v sezoni.

5. Pogodba z izbranim izvajalcem bo
sklenjena za dobo enega leta z možnostjo
podaljšanja najkasneje mesec dni po preje-
mu obvestila o izbiri.

III. Rok prijave
Pisne ponudbe oddajte v zaprti kuverti z

oznako “Razpis za postavitev sejmov – Ne
odpiraj” na naslov Center za promocijo tu-
rizma Slovenije, Dunajska 156, Ljubljana
ali osebno v tajništvo CPTS najkasneje v
petnajstih dneh po objavi tega razpisa v
Uradnem listu RS. Rok za prijavo na razpis
začne teči z dnem objave v Uradnem listu
RS.

Javno odpiranje vlog bo naslednji dan
po zaključenem razpisu ob 10. uri v prosto-
rih Centra za promocijo turizma Slovenije.

Prosilci oziroma izvajalci bodo o izidu
razpisa obveščeni najkasneje v 10 dneh po
odpiranju vlog.

Dodatne informacije posreduje Rok
Klančnik, tel. 061/1891-843.

Center za promocijo turizma Slovenije

Ob-4107

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93), Rudnik Zagorje v
zapiranju d.o.o., Grajska cesta, Zagorje ob
Savi objavlja

javni razpis
za izdelavo rudarskih projektov za
prostorsko sanacijo površin (2. del)
I. Splošni podatki
1. Investitor: Rudnik Zagorje v zapira-

nju, d.o.o., Grajska cesta, Zagorje ob Savi.
2. Predmet razpisa
Izdelava treh rudarskih projektov, in si-

cer:
a) RP: “Projekt meritev dvigovanja ni-

voja vode v jašku Vine in v piezometrih”,
b) RP: “Stabilnostna analiza na podlagi

raziskav v letu 1995”,
c) RP: “Meritev posedkov in premikov

ter določitev ukrepov v primeru anomalij”
3. Lokacija
Pridobivalni prostor rudnika Zagorje.
4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno

ceno
Orientacijska vrednost del znaša skupaj

4,500.000 SIT.
II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik lahko ponudi izdelavo vseh

treh projektov skupaj ter obvezno ločeno za
posamezni projekt.

2. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

3. Da ne pride do poznejših nesporazu-
mov, mora vsak ponudnik podati izjavo, da
je proučil terenske razmere in da nima pri-
pomb. če ima pripombe k razpisni doku-
mentaciji, jih naj ponudnik napiše v posebni
prilogi.

4. Ponudba mora biti izdelana po postav-
kah in ločena po posameznih projektih.

III. Posebni pogoji
1. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil

vsa dela po svoji ponudbi pravilno, solidno
in kvalitetno in to v skladu s tehnično doku-
mentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi, stan-
dardi, tehničnimi navodili in normami in to
v pogodbenem roku, kolikor bo z njim skle-
njena pogodba.

2. Ponudnik jamči investitorju za kako-
vost in solidnost izvedenih del.

IV. Splošni pogoji
Potencialni interesenti lahko dvignejo

dokumentacijo na sedežu razpisovalca proti
plačilu 5.000 SIT (št. ŽR 52720-601-18631
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.), kjer lah-
ko pridobijo tudi vse eventualno potrebne
dodatne informacije (kontaktna oseba je teh.
vodja površinskih del Sandi Grčar, tel.
0601/64-100).

V. Končna določila
Investitor bo pri izbiri najugodnejšega

ponudnika upošteval naslednje kriterije in
merila:

– dokazilo o registraciji,
– predračun,
– fiksnost cen,
– reference in seznam podizvajalcev,
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– plačilni pogoji,
– krediti,
– BON 1 in BON 2,
– investitor si pridržuje pravico, da gle-

de na ostale kriterije, najcenejše ponudbe
ne izbere kot najugodnejše,

– investitor si pridržuje pravico oddati
delo različnim ponudnikom,

– investitor si pridržuje pravico korigi-
rati obseg del glede na razpisno dokumenta-
cijo,

– lastna presoja komisije.
Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala

naslednje elemente:
1. firmo oziroma ime ponudnika,
2. dokazilo o registraciji in dovoljenje

za opravljanje dejavnosti,
3. ponudbeno ceno ločeno po vrstah del,

način plačila,
4. rok izdelave v koledarskih dneh,
5. opcija ponudbe,
6. BON 1 in BON 2, ki ne smeta biti

starejša od 30 dni,
7. ponudbi mora biti priložena naslednja

dokumentacija:
– izjava, da je ponudnik proučil terenske

razmere in obseg del,
– akceptni nalog za resnost ponudbe v

višini 10% ponudbenih del,
– navedba morebitnih podizvajalcev.
Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati

obseg razpisanih del v odvisnosti od finanč-
nih možnosti, pri čemer ponudniki nimajo
pravice do kakršnekoli odškodnine.

Naročnik si pridružuje pravico pogaja-
nja s ponudniki v postopku priprave analize
ponudb s ciljem racionalnejšega gospodar-
jenja s proračunskimi sredstvi.

Ponudbe morajo biti dostavljene do 15.
dne do 12. ure po objavi v Uradnem listu RS,
na naslov: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi.

Odpiranje ponudb bo v sejni sobi podjet-
ja na Grajski ul. 2, Zagorje ob Savi, petnaj-
sti dan ob 12. uri po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Ponudniki bodo o izidu natečaja ob-
veščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Pisne ponudbe pošljite v zaprti ovojnici
in označene: “Ne odpiraj, ponudba za Rud-
nik Zagorje v zapiranju, d.o.o. (Izdelava ru-
darskih projektov za prostorsko sanacijo po-
vršin)”.

Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe lahko ponudniki dobijo na Rudni-
ku Zagorje v zapiranju, d.o.o., tel. št.
0601/64-100, Sandi Grčar.

Komisija za oddajo del pri
Rudniku Zagorje v zapiranju

Ob-4109

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
Kobilje objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca razvojnega projekta

CRPOV za Občino Kobilje
1. Naročnik: Občina Kobilje.
2. Predmet javnega razpisa je izdelava

razvojnega projekta celostnega razvoja po-
dežlja in obnovo vasi v Občini Kobilje po
metodologiji Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano.

3. Okvirna vrednost del je 3,000.000 SIT.
4. Predvideni rok za dokončanje razpi-

sanih del je julij 1997.
5. Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela,
– podrobnejšo vsebino in obseg del,
– seznam odgovornih nosilcev pri izde-

lavi naloge in sodelavcev,
– reference ponudnika, odgovornega

vodje projekta in sodelavcev,
– rok izdelave naloge,
– ceno in način plačila,
– predlog pogodbe,
– izjavo ponudnika o strinjanju, da naj-

cenejša ponudba ni nujno najugodnejša.
6. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so:
– poznavanje terena,
– strokovna usposobljenost in reference

ponudnika, odgovornega vodje projekta in
sodelavcev,

– rok izdelave.
7. Ponudniki morajo podpisane, žigosa-

ne in pravilno opremljene ponudbe z vso
dokumentacijo oddati v zapečateni ovojnici
z oznako “Ne odpiraj – ponudba CRPOV za
Občino Kobilje.” Na ovojnici mora biti oz-
načeno ime ponudnika. Ponudbe morajo bi-
ti oddane v tajništvu Občine Kobilje, najka-
sneje 15. 10. 1996 do 12. ure.

Ponudbe poslane po pošti morajo biti
poslane priporočeno in morajo prispeti v
vložišče naročnika do zgoraj navedenega
roka in ure.

Ponudba mora biti poslana ali vročena
na naslov: Občina Kobilje, Kobilje 35, 9223
Dobrovnik.

Javno odpiranje ponudb bo 16. 10. 1996
ob 12. uri na sedežu Občine Kobilje, Kobi-
lje 35.

8. Upoštevane bodo samo tiste ponudbe,
ki bodo izpolnjevale vse zahteve tega razpi-
sa in bodo pravilno in pravočasno prispele
na naslov naročnika.

9. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni v 8 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Občina Kobilje

Št. 010-03/96-1 Ob-4110

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Mini-
strstvo za ekonomske odnose in razvoj,
Ljubljana, Kotnikova 5, razpisuje kot na-
ročnik za proračunske uporabnike: Mini-
strstvo, Urad za varstvo konkurence, Urad
za varstvo potrošnikov, Urad za promocijo
in gospodarske investicije in Tržni inšpek-
torat

javni razpis
za izbor najugodnejšega ponudnika
1. Predmet razpisa je preskrbovanje mi-

nistrstva s pisarniškim materialom v letu
1996 in 1997 v okvirni vrednosti 13 mio
SIT.

2. Na razpis se lahko prijavijo gospodar-
ske družbe, ki so registrirane za opravljanje
ustrezne dejavnosti.

3. Kriteriji za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– nižje cene enakovrednih izdelkov,

– večji asortiman izdelkov,
– podrobno opredeljena kakovost izdel-

kov,
– krajši čas med naročilom in dostavo

izdelkov,
– način preskrbe naročnika.
4. Razpisno dokumentacijo, ki obsega

okvirni sesznam pisarniškega materiala, lah-
ko interesenti dvignejo vsak dan med 9. in
10. uro pri Hočevarju, Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj, Kotnikova 5.

5. Ponudba mora obsegati:
– cenik ponujenih izdelkov,
– način preskrbe naročnika (dovoz, raz-

nos),
– čas od naročila do dostave,
– plačilne pogoje (rabat, način fakturira-

nja, čas plačila),
– morebitne druge ugodnosti za naročni-

ka,
– bančno garancijo za dobro izvedbo po-

sla v višini 10% od vrednosti razpisa,
– dokazilo o registraciji,
– osnutek pogodbe,
– čas veljavnosti ponudbe.
6. Naročnik si pridržuje pravico, da skle-

ne pogodbo tudi samo za posamezne vrste
materiala.

7. Ponudbe morajo ne glede na vrsto pre-
nosa pošiljke prispeti na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj, Ljubljana, Kotniko-
va 5, v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj –
ponudba na razpis za preskrbo s pisarniškim
materialom” do vključno 20. oktobra 1996.

8. Odpiranje ponudb bo 22. oktobra ob
10. uri v prostorih Ministrstva za ekonom-
ske odnose in razvoj.

9. Ministrstvo bo v 15 dneh po izteku
časa za predložitev ponudb udeležence raz-
pisa obvestilo o izbiri.

10. Vse dodatne informacije dobijo inte-
resenti na Ministrstvu za ekonomske odno-
se in razvoj, tel. 178-35-84.

Republika Slovenija
Ministrstvo za ekonomske

odnose in razvoj

Št. 215 Ob-4111

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izdelavo ponudbe za pohištveno
opremo in laboratorijske aparature

za pokrajinski muzej Maribor
1. Naročnik: Pokrajinski muzej Maribor.
2. Predmet razpisa: osnovna sredstva -

pohištvena oprema in laboratorijske apara-
ture.

3. Orientacijska vrednost: 3,500.000 SIT.
4. Rok izdelave in montaže: 60 dni po

oddaji del.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena vrednost,
– rok,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti.
6. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo vsak delovnik po objavi jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS, od 8. do
9. ure v prostorih Pokrajinskega muzeja Ma-
ribor, Grajska ul. 2, pri Ireni Porekar Kaca-
fura, dipl. inž. kem. teh.
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Stroški kopiranja in kompletiranja raz-
pisne dokumentacije bremenijo ponudnika
in znašajo eno promilo od okvirne vrednosti
razpisanih  del  pod  3.  točko  tega  razpisa
in se nakažejo na št. žiro računa
51800-603-31002.

7. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zapečateni ovojnici z napisom “Ne odpiraj
– ponudba za nabavo osnovnih sredstev –
pohištvena oprema, aparature”.

8. Ponudbe ponudnikov morajo vsebo-
vati vse zahtevane razpisne pogoje, ki so
podrobneje navedeni v razpisni dokumenta-
ciji.

9. Ponudbe je potrebno oddati najkasne-
je v 20 koledarskih dneh od objave v Urad-
nem listu RS do 14. ure na naslov: Pokra-
jinski muzej Maribor, Grajska ul. 2, Mari-
bor.

10. Odpiranje ponudb bo javno tretji
dan po oddaji ponudb v prostorih Pokrajin-
skega muzeja Maribor, Grajska ul. 2, ob
9. uri.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

11. Naročnik si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja sredstev z izbranim
ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma
sklene pogodbo v obsegu razpoložljivih
sredstev.

Pokrajinski muzej Maribor

Št. 35-381/96-3390 Ob-4112

Občina Bohinj Občinska uprava Triglav-
ska 35, Bohinjska Bistrica, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo

in postavitev nadstrešnic na obstoječih
avtobusnih postajališčih

1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izdelavo in postavitev nadstrešnic na že ob-
stoječih avtobusnih postajališčih.

2. Investitor del je Občina Bohinj, Tri-
glavska 35, Bohinjska Bistrica, ki jo zasto-
pa župan Franc Kramar, dipl. inž.

3. Razpisno dokumentacijo dobite vsak
delovni dan od 8. do 10. ure v pisarni urada
za urejanje prostora na sedežu Občine Bo-
hinj.

4. Orientacijska vrednost del znaša
3,000.000 SIT.

5. Rok za izdelavo in postavitev je od
25. 10. 1996 do 31. 12. 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference s področja del,

– ponudbena cena na enoto,
– načina plačila in fiksnost cen,
– opcija ponudbe,
– garancijski roki.
7. Rok  za  dostavo  ponudbe  je  14. 10.

1996  do  10.  ure  na  naslov  Občine
Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinjska Bi-
strica v zapečateni kuverti z oznako “Raz-
pis za postavitev nadstrešnic” – Ne odpi-
raj.

8. Odpiranje ponudb bo istega dne ob
12. uri v sejni sobi Občine Bohinj.

9. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni v petih dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Bohinjska Bistrica

Št. 320/96 Ob-4113

Mestna občina Ljubljana v skladu z za-
konom o spremembah in dopolnitvah zako-
na o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št.
7, z dne 4. 2.1993), objavlja

ponovni javni razpis

za izdelavo naslednje dokumentacije:
– projektno tehnične dokumentacije

PGD, PZI nove cestne povezave med Ope-
karsko in Barjansko cesto v Ljubljani – Ce-
sta na Mivko,

– projektno tehnične dokumentacije
PGD, PZI cestne navezave regijskega odla-
gališča odpadkov in južnega dela Ljubljane
na južno AC,

– tehnične dokumentacije PGD, PZI za
navezavo regionalne ceste R 376 na zahod-
no avtocesto v priključku Brdo.

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, odsek za investicije,
Trg MDB 7/IV, soba 404, med 8. in 10. uro,
vendar najkasneje v sedmih delovnih dne-
vih po objavi v Uradnem listu RS. Ponudnik
mora ob dvigu razpisne dokumentacije pred-
ložiti potrdilo o plačilu stroškov za izdelavo
razpisne dokumentacije v višini 5.000 SIT
za vsak objekt posebej, na žiro račun št.
50100-637-5813019 - MOL, Sredstva za ko-
munalno gospodarstvo - ceste, sklic na št.
00 02-418 980-5813019. Ponudniki se mo-
rajo o dvigu dokumentacije predhodno do-
govoriti v tajništvu naročnika, tel. 222-522
ali 1264-580.

Ponudniki ki so sodelovali pri predhod-
nem, neuspelem razpisu, se v tajništvu na-
ročnika dogovorijo za dvig dokumentacije,
vendar jim ni potrebno plačati stroškov za
dvig v vrednosti 5.000 SIT.

Ponudba mora biti oddana v roku, ki je
določen z razpisno dokumentacijo in v skla-
du z njo tudi pripravljena in opremljena.

Odpiranje ponudb bo javno. Investitor
bo dela oddal najugodnejšemu ponudniku v
skladu s pravilnikom o načinu in postopku
graditve objektov.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za gospodarske javne službe
in promet

Ob-4118

Na podlagi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Sklad stavbnih
zemljišč Mestne občine Koper objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo
komunalnih naprav v Žusterni

(nad Krožno cesto)
1. Investitor je Sklad stavbnih zemljišč

Mestne občine Koper, Verdijeva 6, Koper.
2. Predmet razpisa je izgradnja komu-

nalnih naprav v Žusterni – za zazidavo nad
Krožno cesto.

3. Orietnacijska vrednost razpisanih del
je 175,000.000 SIT.

4. Ponudniki lahko osebno dvignejo ra-
zupisno dokumentacijo v času uradnih ur v
tajništvu Urada za nepremičnine Mestne ob-
čine Koper, Verdijeva 6, II. nadstropje.

5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki prevzamejo po predložitvi potrdila o
plačilu 15.000 SIT nepovratnih sredstev, ki
jih nakažejo na žiro račun Sklada stavbnih
zemljišč Mestne občine Koper št.
51400-654-1060, s pripisom “razpisna do-
kumentacija za komunalne naprave v Žu-
sterni”.

6. Ponudniki lahko dobijo ustrezne po-
datke za izdelavo ponudbe in si ogledajo
projektno dokumentacijo v času uradnih ur
na Uradu za nepremičnine Mestne občine
Koper  pri  Denis  Petelin-Žerovnik,  dipl.
inž. gr.

7. Predvideni pričetek del je v novembru
1996.

8. Naročnik si pred sklenitvijo pogodbe
pridržuje pravico spremembe obsega del,
nastalih zaradi tehničnih ali finančnih raz-
logov.

9. Merila za izbor najugodnejšega izva-
jalca so:

– ponudbena cena,
– usposobljenost ponudnika za realiza-

cijo razpisanih del,
– reference,
– plačilni in kreditni pogoji,
– rok izvršitve del,
– kompletnost ponudbe,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
10. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naziv ponudnika,
– kopijo registracije, overjene v letu

1996,
– ponudbeno ceno (originalni popis del

z enotnimi cenami za postavko),
– podpisani razpisni pogoji,
– referenčno listo zgrajenih enakih ali

podobnih objektov,
– podatke o delovni sili in navedbo po-

dizvajalcev oziroma kooperantov,
– terminski in finančni plan,
– način obračunavanja del,
– akceptni nalog v znesku 5% ponudbe-

ne vrednosti, kot garancijo za sklenitev po-
godbe,

– garancijski rok,
– opcija ponudbe, ne sme biti krajša od

60 dni,
– finančni podatki stari največ 30 dni

(BON 1 in BON 2 oziroma BON 3).
11. Pisne ponudbe je potrebno oddati

najkasneje do srede, 23. 10. 1996 do 12. ure
na naslov: Sklad stavbnih zemljišč Mestne
občine Koper, Verdijeva 6, Koper.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
komunalne naprave v Žusterni”.

Na kuverti mora biti vidna identifikacija
ponudnika.

12. Odpiranje ponudb bo v sredo, 23. 10.
1996 ob 13. uri v prostorih Mestne občine
Koper, Verdijeva 6, sejna soba Urada za
nepremičnine.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.

13. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izboru najugodnejšega ponudnika v roku 10
dni od odpiranja ponudb.

Sklad stavbnih zemljišč
Mestne občine Koper
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Ob-4123

Občina Cerklje, Ul. Franca Barleta 23,
Cerklje in Javno podjetje Komunala Kranj,
p.o., Ul. Mirka Vadnova 1, Kranj, objavlja

javni razpis
za izdelavo idejnega projekta javne

kanalizacije Občine Cerklje
1. Investitor: Občina Cerklje, ki jo za-

stopa župan Franc Čebulj.
2. Predmet razpisa:
a) Izdelava idejnega projekta javne ka-

nalizacije za odvod fekalnih vod. Kanaliza-
cija se naj izdela v ločenem sistemu. Poteka
naj v smeri vzhod, zahod, sever, jug, v skla-
du z generalno rešitvijo odvodnjavanja biv-
še Občine Kranj. V projektu naj se predvidi
možnost etapne izgradnje.

b) Izdelava projektov PGD, PZI za po-
dročje Občine Cerklje z dovodom na zača-
sno predvideno čistilno napravo ali posa-
meznih novih manjših čistilnih enot. Ti na-
črti se izvedejo po potrditvi idejnega pro-
jekta pod točko a.

3. Projektno nalogo oziroma generalne
rešitve odvodnjavanja bivše Občine Kranj,
lahko ponudniki dobijo na JP Komunala
Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj pri
Stružniku, dodatne informacije lahko dobi-
te tudi na Občini Cerklje.

4. Orientacijska vrednost:
a) 2,400.000 SIT,
b) 4,000.000 SIT.
5. Investitor si pridržuje pravico, da od-

da delo po posameznih fazah oziroma po-
dročjih.

6. Rok izvedbe razpisanega dela je 6 me-
secev po dogovorjeni prioriteti.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference in kvaliteta ponudnika za iz-
vajanje takih del,

– ugodni plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
8. Ponudbe morajo poleg kompletne po-

nudbe vsebovati tudi registracijo podjetja
za tovrstna dela.

9. Kompletno ponudbo z oznako “Po-
nudba Cerklje - Ne odpiraj” morajo ponud-
niki najkasneje 15. dan po objavi v Urad-
nem listu RS, priporočeno po pošti, ali ne-
posredno investitorju v zapečateni kuverti
dostaviti do 12. ure na naslov Občina Cer-
klje, Ulica Franca Barleta 23, 4207 Cerklje.

Na zgoraj navedenem naslovu bo ob isti
uri tudi odpiranje ponudb.

Občina Cerklje

Št. 006-8/96 Ob-4114

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

javni razpis
za izbiro izvajalca izgradnje vodovoda

v ulici 5. maja, Logatec
1. Predmet razpisa so: gradbeno zemelj-

ska dela in vodovodno instalacijska dela.
2. Orientacijska vrednost razpisnih del

znaša 7,800.000 SIT.
Investitor si pridržuje pravico spremeni-

ti obseg del glede na razpoložljiva sredstva.
Izvajalec v tem primeru ni upravičen do

odškodninskega zahtevka.

3. Predvideni rok izvedbe je november
1996.

4. Razpisna dokumentacija: tehnično po-
ročilo, situacijski načrt in popis del kot pod-
laga za sestavo ponudbe z razpisnimi pogo-
ji, se lahko dvignejo od dneva razpisa dalje
do vključno osmega dne po objavi tega raz-
pisa, vsak delovni dan med 8. in 10. uro na
Občini Logatec, Tržaška c. 15, Logatec pri
Ivanu Povalej (tel. 741-270). Ponudniki mo-
rajo ob dvigu razpisa dokumentacije vpla-
čati 5.000 SIT nepovratnih sredstev na Ob-
čini Logatec.

5. Merila za izbiro ponudnika:
– opravilna sposobnost ponudnika za iz-

vajanje tovrstnih del,
– reference iz področja zemeljskih in in-

stalacijskih del,
– ponudbena cena formirana s fiksnimi

cenami za enoto po ponudbenem popisu,
– gradbene in instalacijske kapacitete,
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– druge morebitne ugodnosti,
– najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
6. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-

cijo morajo biti oddane v zaprtih kuvertah
(Ne odpiraj - javni razpis “izgradnja vodo-
voda”) na naslov Občina Logatec, Občinski
urad, Tržaška cesta 15, Logatec, v desetih
dneh po objavi tega razpisa.

7. Odpiranje ponudb bo prvi torek po
izteku razpisnega roka ob 9.30 v sejni sobi
Občine Logatec. Predstavniki ponudnikov,
ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj poob-
lastilo za zastopanje.

8. Ponudniki bodo pismeno obveščeni o
odpiranju ponudb in izbiri najugodnejšega
ponudnika v 15 dneh po odpiranju.

Št. 006-9/96 Ob-4115

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Logatec, kot investitor

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del,

zimske službe, varstva in obnavljanja
lokalnih cest na območju Občine

Logatec
1. Predmet razpisa: vzdrževalna dela, iz-

vajanje zimske službe ter obnavljanje lokal-
nih cest na območju Občine Logatec, v skup-
ni dolžini 37.000 km za obdobje 4 leta.

2. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 7,000.000 SIT za leto 1996/97.

Investitor si pridržuje pravico spremeni-
ti obseg del, glede na razpoložljiva sredst-
va.

Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.

3. Začetek del: predviden začetek del je
1. 11. 1996. Zaključek del je konec leta
2000. Pogodbo se vsako leto obnovi z anek-
som k osnovni pogodbi, ki zajema osnovne
elemente pogodbe, pod pogojem izpolnitve
vseh obveznosti izvajalca.

Dela se obračunavajo vsako leto po iz-
stavljenih mesečnih situacijah.

4. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z
razpisnimi pogoji od dneva razpisa dalje, do
vključno osmega dne po objavi tega razpi-
sa, vsak delovni dan med 8. in 10. uro na

Občini Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec,
pri Ivanu Povalej (tel. 741-270).

Ponudniki morajo ob dvigu razpisne do-
kumentacije vplačati na Občino Logatec
3.000 SIT nepovratnih sredstev.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,

– reference,
– ponudbena cena za enoto,
– strojne in delovne kapacitete,
– način plačila in fiksnost cen,
– druge morebitne ugodnosti,
– najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
6. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-

cijo morajo biti oddane v zaprtih kuvertah
(Ne odpiraj – javni razpis “Izvajanje zimske
službe”) na naslov Občina Logatec, Občin-
ski urad, Tržaška cesta 15, Logatec v
10 dneh po objavi tega razpisa.

7. Odpiranje ponudb bo prvi torek po
izteku razpisnega roka ob 9. uri v sejni sobi
Občine Logatec. Predstavniki ponudnikov,
ki bodo prisotni, morajo predložiti poobla-
stilo za zastopanje.

8. Investitor si pridržuje pravico, izbire
dveh ali več izvajalcev zaradi ažurnosti iz-
vajanja ponudbenih del.

9. Ponudniki bodo pismeno obveščeni o
odpiranju ponudb in izboru najugodnejšega
ponudnika v petnajstih dneh po odpiranju.

Občina Logatec

Št. 353-01/2-96 Ob-4122

Republika Slovenija, Ministrstvo za de-
lo, družino in socialne zadeve, Ljubljana,
Kotnikova 5/IV, objavlja na podlagi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in odredbe o spremembi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94),

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

obnovo vojaškega pokopališča iz prve
svetovne vojne v Sežani

A. Splošni podatki
I. Investitor: Ministrstvo za delo, druži-

no in socialne zadeve.
II. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega ponudnika za gradbena in obrtna dela
na objektu iz naslova.

III. Predvidena dela:
1. Ureditev dostopne poti v dolžini ca.

150 m, planiranje in utrditev zgornjega
ustroja.

2. Rušitvena dela na pokopališču obse-
gajo odstranitev obstoječega kamnitega pod-
stavka spomenika, obstoječe žične ograje in
dreves.

3. Postavitev novega spomenika iz kam-
nitih zidov širine 0,4 m iz polobdelanega
kamna, odlivanje križa in krogle iz umetne-
ga kamna.

4. Pozidava parapetnega zidu s portalom
v dolžini 20 m iz polobdelanega kamna,
pozidava portala in zaključkov ob obstoje-
čem zidu.

5. Obnova kamnite ograje dolžine ca.
200 m.

6. Obnova kovinske ograje dol. 180 m z
vertikalnimi stojkami iz pohištvenih cevi.
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7. Čiščenje in ureditev pokopališča s pla-
niranjem petih grobnih polj in odlivanjem
križev iz umetnega kamna.

8. Oprema in označitev obsega postavi-
tve dveh smerokazov in informativnega pa-
noja ter postavitev dveh klopi.

9. Humuziranje  in  hortikulturna  uredi-
tev.

B. Razpisni pogoji
1. Razpisna komisija bo obravnavala

ponudbe, ki bodo prispele do 16. 10. 1996
do 12.30 na naslov: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kot-
nikova 5/IV. Ponudbe naj bodo v zaprti
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj, ponudba –
Sežana”.

Ponudba mora vsebovati elemente iz
12. člena odredbe, objavljene v Uradnem
listu RS, št. 28/93.

Na ovojnici ponudbe mora biti točen na-
slov ponudnika.

2. Razpisno dokumentacijo se lahko
dvigne vsak dan, razen torka, od 8. do.
l2. ure v Ministrstvu za delo, družino in so-
cialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5/IV,
soba št. 33, pri Cirili Tomšič – telefon:
061/178-3419, kjer se lahko pridobi tudi
dodatne informacije.

3. Dela obnove vojaškega pokopališča se
bodo izvedla v dveh fazah, pri čemer je
orientacijska vrednost za prvo fazo del, do-
ločenih po pogodbi, 2,000.000 SIT, za dru-
go fazo del pa 4,000.000 SIT.

4. Rok za pričetek del je osem dni po
podpisu pogodbe in zaključek po določilih
pogodbe, prva faza del pa do 15. 12. 1996.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
se bodo upoštevala naslednja merila:

– reference za izvedbo takšnih del,
– ponudbena cena in pogoji plačila,
– ponujena garancija za izvedbo del,
– rok izvedbe,
– ostalih pogojev, navedenih v citirani

odredbi.
6. Odpiranje ponudb bo 16. 10. 1996 ob

13. uri v sobi št. 36 Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kot-
nikova 5/IV. Pri odpiranju ponudb morajo
prisotni predstavniki ponudnikov imeti pi-
sna pooblastila za zastopanje.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
desetih dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 140/96 Ob-4124

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

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca večjih

vzdrževalnih del na objektu Osnovne
šole Kapela

1. Predmet razpisa: večja vzdrževalna
dela na objektu Osnovne šole Kapela – Pre-
krivanje strehe nad telovadnico.

2. Orientacijska vrednost predvidenih del
znaša 3,200.000 SIT.

3. Rok za dokončanje je 20 delovnih dni,
od dneva sklenitve pogodbe.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so naslednja:

– celovitost vsebine ponudbe,

– reference in strokovna usposobljenost
ponudnika,

– plačilni pogoji in cene,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti, katere nudi ponudnik

naročniku.
5. K ponudbi mora ponudnik predložiti

izjavo, da je seznanjen s projektno nalogo
in obsegom del ter, da jih je sposoben izve-
sti v predloženem roku.

6. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago na sedežu OŠ Kapela, Kapelski vrh 95,
vsak dan od dneva objave razpisa v Urad-
nem listu RS, in sicer od 8. do 13. ure, kjer
ponudniki dobijo razpisno dokumentacijo
in vse ostale informacije o predvidenih de-
lih.

7. Ponudba mora biti izdelana v skladu s
12. členom odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94) in mora
vsebovati naslednje elemente:

7.1 Naslov firme oziroma ime ponudni-
ka,

7.2 Dokazilo o registraciji,
7.3 Reference,
7.4 Ponudbeni predračun s prilogami:
– predračun del,
– delež stroškov in navedba eventualnih

podizvajalcev,
– datum, do katerega velja ponudba,
– dinamika plačil po ponudbi v povezavi

s terminskim planom,
– vzorec pogodbe.
7.5 Dinamika realizacije ponudbe po po-

stavkah – terminski plan.
7.6 Način obračunavanja del.
7.7 Garancijski rok in način zavarovanja

izpolnitve obveznosti oziroma jamstvo.
7.8 Ugodnosti, katere nudi ponudnik na-

ročniku.
7.9 Navedbo pooblaščene osebe ponud-

nika.
8. Investitor si pridržuje pravico oddati

dela v izvedbo fazno, z ozirom na razpolož-
ljiva finančna sredstva.

9. Ponudbe se lahko predložijo v roku
deset dni po objavi razpisa v Uradnem listu
RS na naslov: Občina Radenci, Radgonska
cesta 9, 9252 Radenci, do 12. ure. Ponudbe
se oddajo v zapečateni kuverti, z oznako:
“Ponudba za izvedbo večjih vzdrževalnih
del na objektu osnovne šole Kapela – Ne
odpiraj!”

10. Javno odpiranje ponudb bo isti dan
ob 13. uri, v prostorih Občine Radenci. Ne-
popolne ponudbe bodo izločene.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Radenci

Št. 2/96 Ob-4125

Občina Podvelka-Ribnica objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvajalca razvojnega projekta CRPOV
na območju Kapla na Kozjaku, Vurmat

A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Podvelka-Ribnica.
2. Predmet razpisa: izdelava razvojnega

projekta celostnega podeželja in obnova va-

si za območje Kapla na Kozjaku in Vur-
mata.

Projekt mora biti izdelan po metodologi-
ji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano. Poleg splošnih ugotovitev in za-
ključkov mora razvojni projekt orisati raz-
vojne motive in vsebovati predlog izvedbe-
nih projektov.

3. Orientacijska vrednost je 3,000.000
SIT.

4. Rok izdelave: 1 leto od podpisane po-
godbe.

5. Merila za izbor reference, vključeva-
nje domačih strokovnjakov v delo (za vode-
nje kasnejših projektov), cena, rok izdelave,
garancije.

B) Razpisni pogoji
1. Pisne ponudbe morajo vsebovati: fir-

mo ali ime ponudnika in seznam sodelav-
cev, ki bi se vključili v izdelavo projekta,

– seznam izvedenih projektov z naslovi
naročnikov, ceno s plačilnimi pogoji,

– rok izdelave,
– opis dela.
2. Rok za dostavo ponudbe je 14. okto-

ber 1996. Odpiranje ponudb bo javno
15. oktobra 1996 ob 16. uri v sejni sobi Ob-
čine Podvelka-Ribnica, Poddvelka 20, Pod-
velka.

3. Ponudba mora biti oddana v zapečate-
ni ovojnici z napisom: “Ne odpiraj – ponud-
ba za CRPOV”.

4. Ponudbe, ki ne bodo prišle pravoča-
sno, ne bodo obravnavane in bodo vrnjene.

5. O izbiri bodo ponudniki pisno ob-
veščeni v roku 8 dni po odpiranju ponudb.

6. Oddaja del je pogojena s pridobitvijo
finančnih sredstev MKGP Republike Slove-
nije.

7. Dodatne inforamcije lahko ponudniki
dobijo na Občini Podvelka-Ribnica, Pod-
velka 20, tel. 0602/66-215, 66-046, pri Ul-
jani Brunšek.

Občina Podvelka-Ribnica

Št. 611-6/96-1767 Ob-4126

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

javni razpis
za izbiro dobavitelja – za dobavo

in montažo opreme v knjižnici
1. Naročnik: Občina Ljutomer, Vrazova

1, za Zavod za kulturo in izobraževanje Lju-
tomer.

2. Predmet razpisa: oprema knjižnice.
3. Orientacijska vrednost: 3,500.000 SIT.
4. Ponudbe morajo biti sestavljene v

skladu z 12. členom odredbe o postopku
izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

5. Dokumentacijo, ki je potrebna za iz-
delavo ponudbe, lahko zainteresirani dvig-
nejo v Zavodu za kulturo in izobraževanje
Ljutomer, Glavni trg 2; pri ravnatelju Sreč-
ku Pavličiču; tel. 069/81-758.

6. Merila za izbor: ponujena cena, pla-
čilni pogoji, reference, rok izvedbe, dodat-
ne ugodnosti.

7. Izvedbeni rok: najpozneje 10. 11.
1996.

8. Ponudbe v zaprti kuverti z oznako “Ne
odpiraj – razpis za opremo knjižnice” na
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naslov: Občina Ljutomer, Vrazova 1, Ljuto-
mer.

9. Ponudbe na ta razpis se zbirajo do
15. 10. 1996.

10. Javno odpiranje ponudb bo 16. 10.
1996 ob 10. uri v občinski zgradbi Vrazova
1, Ljutomer, tretje nadstropje. Prisotni pred-
stavniki ponudnikov morajo imeti pisna
pooblastila za zastopanje.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v petih dneh od dneva odpiranja
ponudb. O izbiri ponudnika bo odločala
pooblaščena komisija.

12. Investitor si pridržuje pravico dolo-
čiti manjši obseg del od razpisanega glede
na razpoložljiva finančna sredstva.

Občina Ljutomer

Št. 466/96 Ob-4142

Na podlagi sporazuma med Vlado Re-
publike Slovenije in Vlado Države Izrael o
sodelovanju v kulturi, izobraževanju in zna-
nosti Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije, Slovenska 50, Ljub-
ljana, objavlja

javni razpis
za izbiro predlogov projektov:

izmenjava raziskovalcev v okviru
slovensko-izraelskega znanstvenega

sodelovanja 1997–1998
1. Naročnik: Ministrstvo za znanost in

tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje

medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
bivanja) slovenskih in izraelskih razisko-
valcev, ki izvajajo skupne raziskovalne pro-
jekte.

Medsebojni obiski v okviru programa iz-
menjave raziskovalcev bodo financirani:

– vsako leto 1 kratek obisk (7-14 dni)
slovenskega raziskovalca v Izraelu in po-
vratni obisk izraelskega partnerja;

– vsako leto 1 dolgi obisk (1-3 mesece)
slovenskega raziskovalca v Izraelu in po-
vratni obisk izraelskega partnerja.

3. Pogoji za opravljanje predmeta razpi-
sa:

– predlogi projektov se lahko nanašajo
na raziskave v naravoslovju, tehniki, medi-
cini, biotehniki in družboslovju;

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razis-
kovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti;

– predlogi projektov se morajo navezo-
vati na projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, financirane v okviru nacio-
nalnega programa.

4. Čas izvajanja predmeta razpisa 2 leti.
5. Predvideni rok začetka izvajanja pred-

meta razpisa je februar 1997.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo

predmeta razpisa je 3,000.000 SIT.
7. Prijava na razpis mora vsebovati na-

slednje elemente:
– naslov projekta,
– podatke o prijavitelju,
– podatke o slovenskem in izraelskem

nosilcu projekta,
– podatke o ostalih sodelujočih razisko-

valcih,
– plan obiskov slovenskih in izraelskih

raziskovalcev za 2 leti,

– kratke življenjepise slovenskega in
izraelskega nosilca projekta ter sodelujočih
raziskovalcev z najpomembnejšimi publika-
cijami, ki se nanašajo na vsebino projekta,

– opis projekta.
8. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo vsak dan po objavi razpisa v
prostorih Ministrstva za znanost in tehnolo-
gijo, Ljubljana, Slovenska 50, tel. 13-11-107
(kontaktna oseba Renata Karba).

9. Merila za izbiro so:
– znanstvena relevantnost predloga pro-

jekta,
– raziskovalna usposobljenost sodelujo-

čih raziskovalcev,
– utemeljenost mednarodnega sodelova-

nja,
– vključevanje mladih raziskovalcev.
10. Pisne ponudbe z vso dokumentacijo

in z oznako “Ne odpiraj, ponudba za javni
razpis za izbiro predlogov projektov: Izme-
njava raziskovalcev v okviru sloven-
sko-izraelskega znanstvenega sodelovanja
1997–1998”, morajo ponudniki dostaviti v
zaprtih ovojnicah na sledeča naslova: Rena-
ta Karba, Ministrstvo za znanost in tehnolo-
gijo, Slovenska 50, 1000 Ljubljana, Slove-
nija in Ms. Yehudith Nathan Ministry of
Science and the Arts P.O. Box 18195 Jeru-
salem 91181 Israel.

11. Ponudbe morajo na oba naslova pris-
peti do vključno 17. novembra 1996 do
12. ure.

12. Ponudbe bo po preteku tega roka od-
prla komisija za odpiranje in ocenjevanje
ponudb. Nepopolnih, nepravočasnih in ne-
pravilno pripravljenih ponudb komisija ne
bo obravnavala in bodo vrnjene ponudni-
kom.

13. Odpiranje ponudb bo v prostorih Mi-
nistrstva za znanost in tehnologijo na Slo-
venski 50, Ljubljana (soba 304), 20. novem-
bra 1996 ob 12. uri.

14. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
60 dneh od dneva odpiranja ponudb.

15. Vse dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom dobijo interesenti na Mini-
strstvu za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana, pri Renati Karba.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-4133

Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, Sp.
Duplek objavlja na podlagi odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za sanacijo dveh zemljiških plazov

v Občini Duplek
1. Naročnik: Občina Duplek, Cesta 4. ju-

lija 106, Sp. Duplek.
2. Predmet razpisa: sanacija zemljiškega

plazu na lokalni cesti 8610 Zg. Duplek–
Korena in sanacija zemljiškega plazu na lo-
kalni cesti 8610 Zg. Duplek–Korena.

3. Razpisno dokumentacijo dobite vsak
delovnik med 8. in 12. uro v Občinskem
uradu občine Duplek, Cesta 4. julija 106,
Sp. Duplek, tel. 681-410.

4. Orientacijska vrednost del je
8,000.000 SIT.

5. Predvideni rok za pričetek gradnje je
oktober 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: cena, način plačila in fiksnost
cen, reference, rok za izvedbo del ter druge
ugodnosti, ki jih ponudi izvajalec.

Naročnik ni obvezan sprejeti najugod-
nejšo ponudbo po ceni, temveč prosto pre-
soja o izbiri izvajalca v skladu z merili iz
predhodnega odstavka.

7. Rok in način oddaje ponudb
Ponudbe morajo ponudniki dostaviti Ob-

činskemu uradu občine Duplek v 10 dneh
po objavi v Uradnem listu RS. Ponudba mo-
ra biti oddana v zaprti ovojnici z oznako
“Ne odpiraj – javni razpis plazovi”.

8. Javno odpiranje ponudb bo izvedeno
prvi delovnik po izteku razpisnega roka ob
10. uri v prostorih občinskega urada, Cesta
4. julija 106, Sp. Duplek.

9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 8 dni po poteku razpisnega roka.

Občina Duplek

Št. 01-321-8-96 Ob-4135

Občina Ribnica 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 razvojnega projekta
CRPOV in priprave projekta CRPOV v

Občini Ribnica, in sicer za del
KS Ribnica in del KS Sodražica –
demografsko ogroženo območje

1. Naročnik: Občina Ribnica.
2. Predmet razpisa:
– izdelava razvojnega projekta CRPOV

za demografsko ogroženi del Krajevne skup-
nosti Ribnica in Sodražica, v skladu s pro-
gramsko dispozicijo Občine Ribnica in ob-
vezno vsebino programa CRPOV ter navo-
dili Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.

3. Orientacijska vrednost: 2,500.000 SIT.
4. Rok izvedbe:
– pričetek: oktober 1996,
– končanje: oktober 1997.
5. Merila za izbiro izvajalca:
– strokovnost in reference ponudnika,
– cena in plačilni pogoji,
– sodelovanje strokovnih služb pri zbi-

ranju dokumentacije,
– rok izvedbe,
– poznavanje terena,
– druge ugodnosti, ki jih nudi izvajalec.
6. Naročnik ni dolžan podpisati pogodbe

z nobenim ponudnikom v primeru previso-
kih cen ali izpada sofinanciranja s strani
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano.

7. Ponudbe na javni razpis pošljete do
vključno 8 dne po objavi v Uradnem listu
RS, na sedež Občine Ribnica, Ribnica, Go-
renjska cesta 3, v zaprti kuverti z oznako:
“Ne odpiraj – razvojni program CRPOV”.

8. Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po roku za oddajo ponudbe ob 12. uri na
sedežu Občine Ribnica.

9. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem natečaju, morajo pripraviti ponudbe na
način, ki je določen v odredbi o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo del, ki se
financirajo iz proračuna.

10. O izidu razpisa bomo ponudnike ob-
vestili v roku 10 dni od dneva odpiranja.
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11. Ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije na Oddelku za gospodarstvo in
kmetijstvo Občine Ribnica.

Občina Ribnica

Št. 7/96 Ob-4136

Zdravstveni dom Kočevje, Roška cesta
18, Kočevje, objavlja na podlagi določil
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja

RTG aparata
1. Investitor: Zdravstveni dom Kočevje,

Roška c. 18, Kočevje.
2. Predmet: RTG aparat za potrebe:
– internistične ambulante (slikanja pr-

snih organov),
– za slikanje skeleta (poškodbe in potre-

be ortopedske ambulante),
– kontrastna slikanja prebavnega trakta.
3. Orientacijska vrednsot: 9,000.000 SIT.
4. Predvideni rok dobave: po dogovoru.
5. Ponudba mora vsebovati:
– firmo in dejavnost ponudnika z doka-

zilom o registraciji ponudnika, ki ni starejša
od treh mesecev,

– plačilne pogoje,
– garancijski rok,
– zagotavljanje servisiranja s seznamom

pooblaščenih servisov,
– rok dobave aparata,
– ponujene dodatne ugodnosti.
6. Merila za izbor ponudnika:
– primernost aparata za navedene potre-

be,
– ponudbena cena, način plačila, fiksnost

cene,
– rok dobave, garancija in servis,
– druge ugodnosti ponudnika.
7. Rok oddaje ponudb in odpiranje po-

nudb
Veljavne so vse ponudbe, ki pridejo po

pošti ali jih ponudniki sami vročijo osebno
do 4. 11. 1996 do 14. ure.

Ponudbe se oddajo v zaprti kuverti z oz-
nako: “Ne odpiraj – Javni razpis za nabavo
RTG aparata” na naslov: Zdravstveni dom
Kočevje, Roška cesta 18, Kočevje.

Odpiranje ponudb bo 7. 11. 1996 ob
13. uri v prostorih Zdravstvenega doma Ko-
čevje, Roška cesta 18, Kočevje.

8. Vse dodatne informacije dobite pri dr.
Andreji Rako (tel. 853-221).

9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Naročnik si pridržuje pravico, da za-
radi morebitnega likvidnostnega pomanjka-
nja sredstev ne sklene pogodbe z izbranim
ponudnikom.

Zdravstveni dom Kočevje

Št. 50/96 Ob-4137

Župnijski urad Tunjice, ki ga zastopa
župnik Pavel Juhant in Gradbeni odbor žup-
nije objavlja

javni razpis
za obnovo fasade na cerkvi Sv. Ane

v Tunjicah pri Kamniku
Prednost pri izdelavi ponudb imajo izva-

jalci, ki predložijo ponudbo z elaboratom
obnovitvenih del.

Investitor: Župnijski urad Tunjice.
Predmet razpisa: obnova fasade na žup-

nijski cerkvi Sv. Ana.
Orientacijska vrednost del znaša

20,000.000 mio SIT.
Predvideni rok pričetka del je 10. 10.

1996 in zaključek maj 1997.
Merila za izbor najugodnejšega ponud-

nika:
– ponudbena vrednost,
– kvaliteta del,
– reference ponudnika,
– garancija,
– rok obnove.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-

verti s pripisom Ponudba – Ne odpiraj! s
točnim naslovom ponudnika na naslov Žup-
nijski urad Tunjice, Tunjice 9, 1240 Kamnik.

Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

Ponudniki bodo o izidu pisno obveščeni
v petih dneh po roku oddaje ponudbe.

Ponudniki lahko razpisno dokumentaci-
jo dvignejo v Župnijskem uradu Tunjice ta-
koj po objavi v Uradnem listu RS med 18.
in 19. uro.

Župnijski urad Tunjice

Ob-4138

Republiški zavod za zaposlovanje (v na-
daljevanju RZZ), Glinška ulica 12, Ljublja-
na, razpisuje na podlagi 12. člena odredbo o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za izbor izvajalcev programa

izobraževanja Odrasli se učimo drugače
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbor izvajalcev, ki se

ukvarjajo z izobraževanjem odraslih in želi-
jo sodelovati pri izvajanju programa funk-
cionalnega opismenjevanja – Odrasli se uči-
mo drugače. V letu 1996 Republiški zavod
za zaposlovanje program uvaja kot redno
dejavnost na področju izobraževanja in us-
posabljanja brezposelnih oseb in presežnih
delavcev.

Cilj programa je aktiviranje brezposel-
nih oseb in presežnih delavcev za pridobi-
vanje strokovne izobrazbe ter motiviranje
za učinkovitejši pristop k učenju. Program
predtavlja možnost zmanjševanja osipa
vključenih v nadaljnje izobraževanje ter
večjo učinkovitost pri načrtovanju učenja.

Republiški zavod za zaposlovanje bo or-
ganiziral usposabljanje moderatorjev za iz-
vajanje programa.

2. Razpisni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe, ki so registrirane za izvajanje
izobraževalne dejavnosti in to dejavnost
opravljajo najmanj šest mesecev ter izpol-
njujejo še naslednje pogoje:

– kadrovski pogoji
Od moderatorja seminarja se pričakuje:
– izkušnje pri delu z odraslimi v izo-

braževanju,
– izkušnje pri izvajanju seminarskih

oblik,
– osebnostne lastnosti kot: komunika-

tivnost, dinamičnost, odprtost za novosti in
drugačnost, kreativnost in veselje do dela z
odraslimi v izobraževanju,

– najmanj visoka šola družboslovne
smeri (andragog, pedagog, sociolog, psiho-
log).

– prostorski pogoji.
Izvajalec mora zagotoviti srednje velik,

dobro osvetljen plenumski prostor (najmanj
40 m2) z možnostjo lepljenja po stenah in
fleksibilno opremo.

– drugi pogoji
Za izvajanje programa je potrebno zago-

toviti ustrezno opremo oziroma učna sredst-
va.

3. Postopek izbire
Pravne in fizične osebe se na razpis pri-

javijo na obrazcu: “Prijava na razpis za pri-
dobitev programov ter izvajalcev progra-
mov izobraževanja in usposabljanja”, Obr.
IZO/IZV-04/96, ki ga lahko dobite na RZZ
CS, Glinška 12, Ljubljana (Angelca Zajc -
tel. 061/125-98-13).

Prijave pošljite v zaprti kuverti s pripi-
som “Prijava na javni razpis – Odrasli se
učimo drugače”, na naslov Republiški za-
vod za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljub-
ljana v roku 15 dni dneva objave razpisa.

Kandidati bodo obveščeni o izbiri komi-
sije v roku 30 dni, prednost pri izbiri bodo
imeli izvajalci, ki so že sodelovali z RZZ na
področju izvajanja programov izobraževa-
nja in usposabljanja in pri tem dosegli do-
bre rezultate. Predvidoma bo RZZ izbral po
enega izvajalca programa za potrebe posa-
mezne območne enote.

Dodatne informacije o razpisu lahko do-
bite pri Meri Lorenčič, tel. 062/225-371.

Ob-4139

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94) raz-
pisuje Republiški zavod za zaposlovanje,
Glinška 12, Ljubljana

javni razpis
za izbiro izvajalca organizacije
in koordinacije projektov ter

izobraževalnih programov kooperativ
1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira izva-

jalca za koordiniranje in organiziranje pro-
jektov ter izobraževalnih programov koo-
perativ kot nove oblike ustvarjanja novih
delovnih mest.

2. Razpisni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo pravne ali

fizične osebe, ki pošljejo pravočasno in po-
polno ponudbo ter izpolnjujejo naslednje
splošne pogoje:

– sposobnost vzpostavljanja ustrezne po-
vezave teama specializiranih strokovnjakov
s področja kooperativ z ustreznimi referen-
cami;

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki:

– imajo izkušnje pri izvajanju tovrstnih
projektov,

– razpolagajo s primerno tehnično opre-
mo in prostori.

Prijava na razpis mora vsebovati:
– razpisna obrazca KOOP-1 in KOOP-2,
– kratek opis dejavnosti organizacije in

podatke o zaposlenih (CV),
– opis do sedaj izvedenih projektov, ki

segajo na področje predmeta tega razpisa,
– reference,
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– opredelitev tehničnih in prostorskih
zmogljivosti,

– koncept dela organizacije, koordinaci-
je in izvajanja izobraževalnih programov za
kooperative.

3. Izvedba razpisa
Prijavitelji morajo poslati ponudbe v za-

prtem ovitku z označbo “Ne odpiraj – Po-
nudba za izvajalca razvoja kooperativ”. Na
ovitku mora biti jasno naveden naziv in na-
slov ponudnika.

V primeru, da ponudnik odda svojo po-
nudbeno dokumentacijo v več ovitkih, mora
biti vsak ovitek tako opremljen in zapored-
no označen.

Ponudbe z ustrezno dokumentacijo mo-
rajo ponudniki poslati na naslov: Repub-
liški zavod za zaposlovanje, Razpisna ko-
misija, Glinška 12, Ljubljana.

Pravočasno prispele, pravilno opremlje-
ne in popolne ponudbe bo obravnavala raz-
pisna komisija na RRZ.

Komisija bo upoštevala le tiste ponudbe,
ki bodo prispele na naslov Republiškega
zavoda za zaposlovanje do 30. 10. 1996.

Nepravočasno prispele ponudbe komisi-
ja ne bo obravnavala.

Ponudniki bodo o odpiranju ponudb in o
izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.

Izbran izvajalec bo k podpisu pogodbe
pozvan v roku 30 dni od sklepa o izbiri
izvajalca.

Javno odpiranje ponudb, na katerega so
vabljeni vsi ponudniki oziroma predstavni-
ki ponudnikov, ki se izkažejo s pisnim poob-
lastilom, bo v torek, 5. 11. 1996 ob 12. uri v
prostorih RZZ, Centralna služba, Glinška
12, Ljubljana.

Razpisne obrazce ter vse dodatne infor-
macije v zvezi z razpisom dobijo ponudniki
na Republiškem zavodu za zaposlovanje,
vsak delovni dan, pri koordinatorki za pro-
grame samozaposlovanja Vanji Hazl (tele-
fon 061/125-98-07).

Republiški zavod za zaposlovanje
Ljubljana

Ob-4140

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja

javni razpis
za nabavo opreme za pomorsko šolo
Splošni podatki
I. Kupec: Ministrstvo za šolstvo in šport,

Župančičeva 6, Ljubljana.
II. Predmet razpisa: nabava opreme za

praktično usposabljanje dijakov Srednje po-
morske šole v Portorožu.

III. Razpisna dokumentacija
Dodatne informacije o razpisani opremi

lahko zainteresirani dobijo vsak dan med 8.
in 11. uro na Srednji pomorski šoli v Porto-
rožu, Pot pomorščakov 4; tel. 066/747-241
pri Roku Sorti, vse ostale informacije na
Ministrstvu za šolstvo in šport, Službi za
investicije, pri Branki Abramovič-Piasevo-
li, tel. 061/212-838 ali 1312-269.

IV. Predmet razpisa: 2 šolska čolna tipa
kuter z opremo za jadranje.

Opis čolna ter popis opreme:
1. kapaciteta čolna: 10–12 veslačev;
2. osnovne dimenzije:

– vsa dolžina – 7,50–8,55 m,
– vsa širina – 2,15–2,40 m,
– višina od zgornjega roba kobilice do

vrhnice – 0,85–1 m,
3. čoln mora biti grajen kot nepotopljiv

delovni čoln iz umetnih mas;
4. način gradnje (povečana čvrstoča za

delovni čoln): polna gradnja;
5. material gradnje: poliester ali kovin-

sko armirani poliester;
6. trdnost: povečana, da zdrži vsa stanja

morja;
7. lastnosti: dobre maritimne sposobno-

sti;
8. lastnosti: nepotopljivost (vzgonske ko-

more);
9. zakonski   predpisi:   usklajenost   s

SOLAS-om in tehnični predpisi gradnje;
10. pogon: ojačitev krmne statve za po-

stavitev izvenkrmnega motorja;
11. pogon: ojačitev kobilice, reber in

podstavki za vgradnjo motorja in pogonske
osi;

12. pogon: 10/12 veslin (izb) z vratci
(rdeča in zelena);

13. pogon: 20/24 vesel (1/2 je rezerva);
– položaj veslača: pravilno nastavljen ali

možnost pomične nastavitve klopi in opor;
14. sistem za dviganje – spuščanje:

premčna in krmna kavlja;
15. čiščenje in praznjenje: dve odprtini s

čepoma;
16. povečanje stabilnosti: pomična ko-

vinska kobilica;
17. oprema (takelaža): dva jambora;
18. oprema (takelaža) poševnik;
19. oprema (takelaža): vrvje s škripci;
20. oprema (takelaža): jadra;
21. krovna oprema: za privez, sidrenje

in takelažo (prstani, uhači, privezniki);
22. posebnost opreme: možnost hitre po-

stavitve ter shranjevanje na posebne pod-
stavke, tako, da ne ovirajo veslačev, krmar-
ja in manerviranja s čolnom;

23. dno: lesene premične podnice;
24. krmilo: 2 nastavljiva lista krmila z

ročico;
25. oznake: predpisane navigacijske lu-

či;
26. vir električnega napajanja: zaščiteni

prostor za postavitev dveh 24 Ah akumula-
torjev;

27. vir električnega napajanja: 2×24 Ah
akumulatorja;

28. električno napajanje: instalacije kab-
lov za priklop uporabnikov;

29. zaščita: gumijasta bokoščitnica okoli
celega trupa;

30. oprema: bokobrani za vsakega ve-
slača;

31. oprema: 2 premeobrana;
32. oprema: 2 čolnarska kavlja;
33. oprema: 2 podstavka s kopjema za

zastave;
34. oprema: šotor oziroma ponjava za

pokrivanje čolna;
35. osebna oprema po SOLASU: rešilni

jopiči (11 ali 13);
36. oprema: ostala oprema po SOLAS.u,

ki je predpisana za čoln teh dimenzij.
V. Orientacijska vrednost za razpisano

opremo znaša; 4,000.000 SIT.
VI. Ponudba za razpis mora vsebovati

vse elemente po 12. členu uvodoma nave-
dene odredbe.

Kupec zahteva priložitev načrta čolna v
vseh risih, linije čolna ter opremo.

VII. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– oprema mora zadostiti zahtevam ve-
ljavnih pomorskih predpisov,

– zahtevana funkcionalnost, potrebna za-
nesljivost in sodobnost opreme,

– reference proizvajalca opreme,
– navodilo za uporabo,
– celovitost ponudbe,
– dobavni roki,
– cene v SIT fco šola, vključno s temelj-

nim prometnim davkom.
VIII. Kupec zahteva BON-1, BON-2 ozi-

roma BON-3 in izjavo ponudnika, da bo v
primeru izbora izročil:

– za dobro izvedbo posla: akceptni na-
log v višini 30% vrednosti kupnine;

– za dobro izvedbo garancijskih obvez-
nosti; akceptni nalog v višini 5% vrednosti
kupnine.

Na zahtevo kupca bodo morali ponudni-
ki omogočiti ogled ponudene opreme.

IX. Kupec bo sprovedel plačilo najpoz-
neje v 30 dneh od izdobave opreme šoli.

X. Pri razpisu bodo upoštevane tiste pisne
ponudbe, ki bodo prispele do vključno 16. 10.
1996 do 14. ure na naslov: Ministrstvo za šol-
stvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana. Po-
nudbe naj bodo v zaprti ovojnici z oznako:
“Javni razpis – Pomorstvo – Ne odpiraj!

XI. Javno odpiranje ponudb bo 17. 10.
1996 ob 11. uri na Ministrstvu za šolstvo in
šport, Urad za šolstvo, Trubarjeva 5 (sejna
soba/III). Pri odpiranju ponudb morajo ime-
ti ponudniki pisno pooblastilo za udeležbo
na odpiranju.

XII. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija za vodenje postopka jav-
nega razpisa.

XIII. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
v zakonitem roku.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 791/96 Ob-4134

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94) objavlja Os-
novna šola Sodražica

javni razpis
za izbiro izvajalca gradbeno-obrtniških

in inštalacijskih del na objektu OŠ
Sodražica

1. Naročnik: Osnovna šola Sodražica,
Cesta Notranjskega odreda 10,  Sodražica.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo adaptacije in pozidave objekta Os-
novne šole dr. Ivan Prijatelj v Sodražici, C.
Notr. odreda 10,  Sodražica.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na Osnovni šoli Sodražica, Ce-
sta Notranjskega odreda 10, Sodražica, vsak
delovni dan v času razpisa (inf. na tel.
866-315). Pri dvigu razpisne dokumentacije
je potrebno predložiti potrdilo o plačilu pri-
stojbine v višini 30.000 SIT na žiro račun št.
51310-603-18054, Osnovna šola Sodražica,
z namenom nakazila - adaptacija in dozida-
va Osnovne šole v Sodražici.

4. Orientacijska vrednost del znaša
90.000,000 SIT.

Predvidena je faznost gradnje in sicer v
letu 1996 do višine 15,000.000 SIT, v letu
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1997 do višine 52,000.000 SIT in v letu
1998 do višine 23,000.000 SIT. Faza in na-
čin obračunavanja bosta definirana s po-
godbo in sicer glede na dotok finančnih
sredstev, zato si investitor pridržuje pravico
spremembe obsega del.

5. Začetek del je takoj po sklenitvi pogod-
be oziroma predvidoma v novembru 1996.

Dokončanje prve faze del je predvidoma
v roku 60 delovnih dni.

6. Merila za izbiro najugodnejšega izva-
jalca del:

– cena (ponudbena cena s plačilnimi po-
goji in fiksnost cene),

– reference,
– garancijski roki,
– druge ugodnosti (popusti, kreditiranje

ipd.).
7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– podpisani predlog pogodbe s ponudbe-

nim predračunom (pogodba mora vsebovati
vse elemente, ki se nanašajo na razpisna
dela),

– način obračunavanja del,
– garancijske roke,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naroč-

nikom,
– veljavnost ponudbe,
– terminski plan izvajanja,
– seznam podizvajalcev za posamezna

dela.
8. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni po

objavi v Uradnem listu RS in sicer po pošti
ali osebno na naslov: Osnovna šola dr. Ivan
Prijatelj, Cesta Notranjskega odreda 10,
1317 Sodražica.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z oznako “Ne odpiraj – adaptacija in
dozidava OŠ Sodražica” in navedbo imena
ponudnika ter naslovnika.

Nepravilno opremljene in nepravilno se-
stavljene ponudbe bo komisija zavrnila v
postopku odpiranja ponudb.

9. Odpiranje ponudb bo izvedla komisija
investitorja OŠ Sodražica. O datumu odpi-
ranja bodo ponudniki obveščeni po pošti.

10. O izbiri izvajalca bodo ponudniki ob-
veščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.

Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj
Sodražica

Št. 1813-34301 Ob-4141

Na podlagi pravilnika o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 35/93) in zakona o
graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 34/84), Ob-
čina Vodice, Kopitarjev trg 1, objavlja

javni razpis
izbire izvajalca brez omejitev za
izdelavo investicijsko tehnične
dokumentacije za cesto L 2603:

a) projekt PGD in PZI rekonstrukcije lo-
kalne ceste L 2603, na odseku Vodice–Utik–
Koseze–Mengeš, v dolžini 7,3 km.

1. Naročnik: Občina Vodice in Občina
Mengeš.

2. Predmet razpisa: izdelava investicij-
sko-tehnične dokumentacije za zgoraj na-
veden objekt.

3. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago na upravi Občine Vodice, Kopitarjev
trg 1 (A. Velkovrh) tel. 823-624.

4. Predvideni rok pričetka del je takoj po
sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponud-
nikom, dokončanje pa skladno z dogovo-
rom v pogodbi.

5. Orientacijska vrednost naročila je ca.
4,4 mio SIT.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be bodo:

– skladnost z razpisnimi pogoji,
– najugodnejša cena,
– najugodnejši plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference ponudnika in kvaliteta dela.
7. Rok in način oddaje ponudbe
Ponudbo predložite osebno ali s priporo-

čeno pošiljko do vključno srede 16. 9. 1996
do 12. ure na občinsko upravo Občine Vo-
dice.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba za izdelavo
investicijske dokumentacije za cesto L
2603” in naslovom ponudnika.

8. Odpiranje ponudb bo isti dan tj. 16. 9.
1996 ob 12.15 v sejni sobi Občine Vodice.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
15 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Vodice

Ob-4143

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 in 19/94), Slovenske
železnice, d.d., objavljajo

javni razpis
za izbiro izvajalca

A. Splošni pogoji
1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,

Ljubljana, Kolodvorska ulica 11.
2. Predmet razpisa: izdelava projektov

PGD in PZI za položitev progovnega tele-
fonskega kabla med postajama Štanjel in
Šempeter na progi Nova Gorica–Sežana.

3. Čas izvajanja del: 30 dni po podpisu
pogodbe.

4. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo na Slovenskih železnicah, Ko-
lodvorska ulica 11, Ljubljana, v tajništvu
Službe za elektrotehnično dejavnost, III.
nadstropje, soba 365, od 7. 10. do 11. 10.
1996 med 9. in 12. uro.

Dodatne informacije dobite od 10. 10.
do 14. 10. 1996 pri Hribar Marjanu v pro-
storih Slovenskih železnic, Kolodvorska ul.
11, Ljubljana, v Službi za elektrotehnično
dejavnost, III. nadstropje, soba 364 ali po
tel. 061/13-13-144 int. 26-80, med 9. in
11. uro.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in

nudijo:
– boljše reference pri podobnih delih,
– boljše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naroč-

niku.
6. Rok za oddajo ponudb je sreda, 16. 10.

1996 do 8.30 na Slovenskih železnicah, Ko-
lodvorska ul. 11, Ljubljana, v tajništvu In-
frastrukture, II. nadstropje, soba 205.

7. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
16. 10. 1996 ob 9. uri v prostorih Sloven-

skih  železnic,  Kolodvorska  ul.  11,  Ljub-
ljana.

8. O izboru bodo ponudniki pisno ob-
veščeni v roku 10 dni po javnem odpiranju
ponudb.

Ob-4144

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih del,
ki se financirajo iz proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbo o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) Slovenske železnice, d.d., Ljub-
ljana, objavljajo

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo brežine

vkopa v km 6+900/7+090 na progi
Prešnica–Koper

A. Splošni podatki
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,

Ljubljana, Kolodvorska ulica 11.
2. Predmet razpisa: sanacija brežine vko-

pa v km 6+900/7+090 na progi Prešnica–
Koper.

3. Čas del: november 1996.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:

5,000.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nete na Slovenskih železnicah, d.d., SVP
Postojna, Kolodvorska 25a, Postojna, od
4. do 16. 10. 1996 med 7. in 8. uro ter 13. in
15. uro. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. 067/25-043 ali 067/24-361 int. 312,
pri Karmen Jurca. Kupnina za razpisno do-
kumentacijo v vrednosti 5.000 SIT mora
biti nakazana na žiro račun Slovenskih že-
leznic št. 50100-601-5014744.

6. Ogled objekta: po dogovoru.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in

ponudijo:
– krajše ovire v železniškem prometu,
– boljše reference pri podobnih delih,
– boljše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
8. Rok za oddajo ponudb je 18. oktober

1996 do 8.30 v tajništvu SVP Postojna, Ko-
lodvorska 25a.

9. Javno odpiranje ponudb bo 18. okto-
bra 1996 ob 9. uri v prostorih SVP Postojna,
Kolodvorska 25a.

10. O izboru bodo ponudniki pisno ob-
veščeni v roku 20 dni po javnem odpiranju
ponudb.

Ob-4145

Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih del (Ur. l. RS, št. 28/93), ter
spremembe in dopolnitve navedene odred-
be (Ur. l. RS, št. 19/94), Slovenske železni-
ce, d.d., objavljajo

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izdelava projektov
PGD, PZI in PZR za projekt “Sloven-
sko-Madžarska železniška povezava” na od-
seku Puconci–Hodoš–državna meja.
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3. Lokacija: proga Puconci–Hodoš–dr-
žavna meja.

4. Orientacijska vrednost del znaša
250,000.000 SIT.

5. Okvirni rok izvedbe: 6 mesecev po
podpisu pogodbe.

6. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki prevzamejo ob predložitvi potrdila o
plačilu kupnine v upravni stavbi Slovenskih
železnic, d.d., Kolodvorska ulica 11, Ljub-
ljana, pri Marku Brezigar, dig., od 7. 10.
1996 do 15. 10. 1996 med 8. in 10. uro, tel.
061/1320-344.

Kupnina za razpisno dokumentacijo v
vrednosti 20.000 SIT mora biti nakazana na
žiro račun št. 50100-601-5014744.

Za kupce razpisne dokumentacije dobite
dodatne informacije pri Marku Brezigar,
dig., od 9. 10. 1996 do 17. 10. 1996 med 8.
in 10. uro.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Merila za izbiro ponudnika so:
– cena,
– rok izvedbe,
– strokovna usposobljenost izvajalca,
– reference podjetja in zaposlenih pri iz-

vajanju podobnih del,
– ugodnejši finančni pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-

bere najcenejše ponudbe.
8. Rok za oddajo ponudb je 4. 11. 1996

do 9. ure, v tajništvu Slovenskih železnic,
d.d., Infrastruktura, Kolodvorska ulica 11,
soba 205, Ljubljana. Ponudba mora biti za-
pečatena in označena: “Ne odpiraj, ponud-
ba za “Izdelavo projektov PGD, PZI in PZR
za projekt “Slovensko–Madžarska želez-
niška povezava” na odseku Puconci–Ho-
doš–državna meja”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 4. 11. 1996
ob 10. uri v prostorih Slovenskih železnic,
Kolodvorska ul. 11, steklena dvorana, Ljub-
ljana. Upoštevane bodo le tiste popolne po-
nudbe v skladu z razpisno dokumentacijo,
ki bodo oddane pravočasno.

10. O izboru bodo ponudniki pisno ob-
veščeni najkasneje v roku 14 dni po javnem
odpiranju ponudb.

Ob-4146

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih del,
ki se financirajo iz proračuna Republike Slo-
venije (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) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca sanacije predora

Semič
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,

Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: sanacija predora Se-

mič na železniški progi Ljubljana–Metlika
med ž.p. Semič in Rožni dol.

3. Čas del: november/december 1996.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:

30,000.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo in dodatne

informacije dobite v prostorih SŽ Kolod-
vorska 11, Ljubljana, v sobi 209 pri Zvez-
dani Dolenec ob delavnikih med 7. in 8. uro

ter med 14. in 15. uro od 10. 10. 1996 na-
prej. Kupnina za razpisno dokumentacijo v
vrednosti 5.000 SIT mora biti nakazana na
žiro račun Slovenskih železnic št.
50100-601-5014744.

6. Ogled objekta: v poprejšnjem dogo-
voru z Damjanovičem na SVP Novo mesto,
tel. 068/321-166.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

– krajše ovire v železniškem prometu,
– boljše reference pri podobnih delih,
– boljše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku.
8. Rok za oddajo ponudb je 29. 10 1996

do 9. ure na naslov Slovenske železnice,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana, tajništvo – soba 205.

9. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
29. 10 1996 ob 10. uri v prostorih Sloven-
skih železnic, Kolodvorska 11, Ljubljana
(Steklena dvorana).

10. O izboru bodo ponudniki pisno ob-
veščeni v roku 10 dni po javnem odpiranju
ponudb.

Slovenske železnice, Infrastruktura

Št. 98/96 Ob-4147

ZVNKD na podlagi zakona o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije za leto
1996 (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) Zavod za varstvo naravne in kultur-
ne dediščine v Celju objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca obnovitvenih del na

Knežjem dvorcu v Celju
1. Naročnik: Zavod za varstvo naravne

in kulturne dediščine v Celju po pooblastilu
Mestne občine Celje.

2. Predmet razpisa sanacijska dela na ob-
zidju Knežjega dvorca.

3. Orientacijska vrednost del je
6,500.000 SIT. Investitor si pridržuje pravi-
co odločiti se za manjši obseg del od razpi-
sanega ali za fazno izgradnjo.

4. Predviden pričetek del je 15. 10. 1996.
5. Merila za najugodnejšega ponudnika

so reference na podobnih delih, ponudbena
cena, plačilni pogoji ter garancija za izve-
deno delo, s tem da najcenejši ponudnik ni
nujno tudi najugodnejši.

6. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
beniki prevzamejo vsak delovnik v tajniš-
tvu zavoda proti plačilu stroškov v višini
5.000 SIT na žiro račun št.
50700-603-30388.

7. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti v
roku 14 dni po objavi do 14. ure v tajništvu
zavoda, Glavni trg 1, Celje. Ponudbe mora-
jo biti oddane v zapečateni ovojnici z ozna-
ko: Ne odpiraj, ponudba za Knežji dvorec.

8. Vse informacije v zvezi z javnim raz-
pisom dobijo ponudniki na sedežu zavoda
ali po tel. 063/481-173 in 481-149 vsak de-
lovnik od 8. do 14. ure.

9. Javno odpiranje ponudb bo prvi na-
slednji delovnik po izteku roka oddaje po-
nudbe ob 10. uri na sedežu zavoda.

10. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v roku 10 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

ZVNKD, Celje

Št. 58-96/81-20 Ob-4148

Elektro – Slovenija, d.o.o., Ljubljana, ob-
javlja

javni razpis
za dobavo EURO-ISDN telefonske

centrale
1. Naročnik: Elektro – Slovenija, d.o.o.,

Ljubljana, Hajdrihova 2, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je dobava

EURO–ISDN telefonske centrale.
3. Predvideni rok dobave je april 1997.
4. Ponudniki lahko dobijo potrebne stro-

kovne informacije pri naročniku Elektro –
Slovenija, d.o.o., Ljubljana, SVTK, Kleče,
Avšičeva 70, tel. 061/212-830 (Metod Pro-
šek in Johann Zaletel).

5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo na Elektro – Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana, Hajdrihova 2/IV v tajništvu Sek-
torja za vzdrževanje, soba št. 22, ob delov-
nikih od 8. do 14. ure ob predložitvi dokazi-
la o vplačilu 15.000 SIT na žiro račun
ELES-a, št. 50101-601-90093 pri Agenciji
za plačilni promet Ljubljana s pripisom “raz-
pisna dokumentacija za dobavo
EURO-ISDN telefonske centrale”, in sicer
v roku 15 dni po objavi javnega razpisa v
Uradnem listu RS.

6. Ponudbo lahko predložijo samo tisti
ponudniki, ki kupijo razpisno dokumenta-
cijo. Ponudbe, ki ne bodo pravilno oprem-
ljene in ne bodo prispele pravočasno, bodo
v  zaprtih  ovojnicah  vrnjene  ponudni-
kom.

7. Vsaki ponudbi mora biti priložena
varščina v višini 10% skupne ponudbene
cene.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisni dokumen-
taciji.

9. Naročnik si pridržuje možnost poga-
janja s ponudniki v postopku priprave anali-
ze ponudb s ciljem racionalnejšega gospo-
darjenja s sredstvi in da v primeru drugih
prevladujočih ugodnejših elementov ponud-
be, najcenejše ponudbe ne bo sprejel tudi
kot najugodnejše.

10. Ponudbo za javni razpis predložite
vključno do 8. novembra 1996 do 10. ure v
Splošno tehnično službo Elektro – Slove-
nija, d.o.o., Hajdrihova 2/III, Ljubljana, so-
ba št. 3C5, v zaprti ovojnici z oznako “Jav-
ni razpis – ponudba za dobavo
EURO-ISDN telefonske centrale – ne od-
piraj”.

11. Javno odpiranje ponudb bo isti dan,
to je 8. novembra 1996 ob 10.30 v prostorih
Elektro – Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
Ljubljana, sejna soba IV. – št. 40 (nasproti
dvigala).

12. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisostvovali odpiranju ponudb morajo imeti
pisna pooblastila za zastopanje svojih pod-
jetij.

13. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 45 dneh po odpiranju po-
nudb.

Elektro – Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana
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Št. 1/96-231 Ob-4149

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in 11. člena
statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne ob-
jave št. 18/95) ter 11. člena odloka o organi-
zaciji in delovnem področju občinske upra-
ve Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave
št. 21/95) Oddelek za gospodarsko infra-
strukturo Občine Ilirska Bistrica objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
postavitev neprometnih znakov na
območju Občine Ilirska Bistrica

I. Splošni podatki
1. Predmet razpisa: predstavitev celost-

ne podobe ter postavitev, vzdrževanje in
odstranitev neprometnih znakov za nasled-
nje skupine:

a) usmerjevalne table,
b) reklamne table,
c) veliki “jambo” panoji,
d) svetlobne reklamne table.
2. Lokacija: naselja v Občini Ilirska Bi-

strica.
3. Obseg, velikost in vrsta del: Občina

Ilirska Bistrica pristopa k celostni ureditvi
usmerjanja, reklamiranja in obveščanja na
območju naselij z naslednjimi sklopi pro-
metnih znakov:

a) Usmerjevalne table so namenjene us-
merjanju udeležencev v prometu k podjet-
jem oziroma ustanovam, katerih dejavnost
je vezana na večji obisk. Usmerjevalne tab-
le morajo biti prostostoječe in v večini sku-
pinske. Velikost znaka mora biti taka, da jo
uporabnik, ki mu je namenjena lahko pre-
pozna v trenutku, ko se odloča za nadaljnjo
smer vožnje in se mora po osnovnih značil-
nostih jasno ločiti od prometnih znakov
(znak naj bo v beli barvi). Usmerjevalne
table morajo imeti samo najnujnejšo obve-
stilo in usmerjevalno vsebino. Obvestilni del
vsebine obsega podatke, ki so nujno potreb-
ni, da lahko udeleženec v prometu spozna,
na kaj opozarja znak, usmerjevalni del vse-
bine pa obsega podatke o tem, kje leži ob-
jekt, na kar opozarja ustrezna puščica. Če je
potrebno navesti večjo oddaljenost, se tak
podatek navede ob puščici.

b) Reklamne table so namenjene rekla-
miranju izdelkov ali dejavnosti. Postavljajo
se predvsem izven nivoja prometa, tako da
se pritrjujejo na kandelabre ali pa so prosto-
stoječe na površinah, kjer ne ogrožajo var-
nosti prometa.

c) Veliki “jambo” panoji so namenjeni
reklamiranju izdelkov ali dejavnosti. Postav-
ljajo se kot prostostoječi na površinah, kjer
ne ogrožajo varnosti prometa ali pa se pritr-
jujejo na oporne zidove ali zgradbe.

d) Svetlobne reklamne table so namenje-
ne reklamiranju in obveščevanju. Postavlja-
jo se kot prostostoječe ob pomembnih peš
poteh, izdelane pa so kot vitrine v katere se
namestijo obvestila.

Lokacije postavitev za posamezno sku-
pino neprometnih znakov bodo določene
naknadno z izbranim ponudnikom.

Za posamezno skupino neprometnih zna-
kov se lahko izbere le en izvajalec.

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo
Občine Ilirska Bistrica si pridržuje pravico,
da ne izbere izvajalca za posamezno skupi-

no, kolikor predstavljena celostna podoba ne
odgovarja urbanističnim pogojem občine.

II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik lahko ponudi izvedbo za vse

sklope neprometnih znakov ali samo za po-
samezen sklop. Prednost pri izbiri bo imel
ponudnik, ki bo dal svojo ponudbo za vse
tipe neprometnih znakov.

2. Ponudbe morajo biti ločene po posa-
meznih točkah od a) do d).

3. Od ponudnika (izvajalca dejavnosti)
se pričakuje predvsem:

– predstavitev celostne podobe reklami-
ranja ali usmerjanja po posameznem sklo-
pu, ki bo oblikovno zanimiva (oblika, veli-
kost, barve, velikost črk, opredelitev mate-
rialov),

– da se nudi kompletna ponudba za po-
samezni sklop – postavitev, redno vzdrže-
vanje, vodenje registra, urejanje pravnih raz-
merij z najemniki neprometnega znaka in z
lastniki zemljišč ali objektov, kjer bodo po-
stavljeni,

– dobro organizacijo dejavnosti na tere-
nu (postavitev, vzdrževanje),

– da bo pričel dejavnost opravljati v me-
secu dni po pridobitvi odločb za postavitev.

Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala
naslednje elemente:

1) firmo oziroma ime ponudnika,
2) dokazilo o registraciji in odločbo o

usposobljenosti za opravljanje dejavnosti,
3) celostno podobo neprometnega znaka

(propagandni material),
4) rok izvedbe po posameznem sklopu,
5) podatki o boniteti – BON 1 in BON 2,
6) garancijske roke za opremo in dela,
7) referenčna lista,
8) višina takse za postavitev nepromet-

nega znaka,
9) vzorec pogodbe.
4. Da ne pride do kasnejših nesporazu-

mov, mora vsak ponudnik podati izjavo, da
je proučil razpisne pogoje in da nanje nima
pripomb. Izjava mora biti podana pismeno s
podpisom odgovorne osebe in žigom po-
nudnika.

III. Posebni pogoji
1. Ponudnik se obveže, da bo v primeru

sklenitve pogodbe kot izvajalec izpolnil vsa
določila tega razpisa, odlokov in zakonoda-
je, ki veljajo na tem področju ter predložil
garancijo za resnost ponudbe.

2. Ponudnik mora podati izjavo, da bo
opravil vsa dela po svoji ponudbi pravilno,
solidno in kvalitetno in to v skladu z veljav-
nimi zakoni, predpisi, standardi, tehničnimi
navodili ter občinskimi odloki.

IV. Končna določila
O izbiri ponudnika bo odločal Odbor za

komunalo in promet Občine Ilirska Bistrica.
Pogodba z izvajalcem se bo sklenila za do-
bo 5 let z možnostjo podaljšanja.

Komisija bo pri izbiri najugodnejšega
ponudnika upoštevala naslednje kriterije in
merila:

– višina takse za postavitev neprometnih
znakov,

– strokovno usposobljenost ponudnika,
– kvaliteto celostne podobe – urbanistič-

no in oblikovalsko ustreznost,
– reference na podobnih področjih v dru-

gih občinah,
– morebitne ugodnosti, ki jih v svoji po-

nudbi nudi izvajalec,

– način realizacije povezave z izvajalci
na terenu,

– morebitne podizvajalce.
Ponudbe morajo biti dostavljene v zape-

čatenih kuvertah do torka, 22. 10. 1996 do
12. ure, na naslov: Občina Ilirska Bistrica,
Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Ba-
zoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica. Na kuver-
ti mora biti naveden točen naslov ponudni-
ka in oznaka “Ponudba ne odpiraj! Postavi-
tev neprometnih znakov”.

Odpiranje ponudb bo v sredo, 23. 10.
1996 s pričetkom ob 10. uri v prostorih Ob-
čine Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska
Bistrica.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb.

Dodatne informacije v zvezi z izdelavo
ponudb lahko ponudniki dobijo na Oddelku
za gospodarsko infrastrukturo Občine Ilir-
ska Bistrica, tel. 067/41-361.

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo
Občine Ilirska Bistrica

Ob-4152

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Ur.
l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od
leta 1994 do leta 1999, Podjetje za vzdrževa-
nje avtocest, p.o., po pooblastilu Družbe za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., za po-
trebe opravljanja strokovnih in tehničnih na-
log pri gradnji in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: izdelava–dobava

in montaža napisnih tabel za AC bazo
Postojna

Orientacijska vrednost: 9,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na upravi Podjetja za
vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54
(Smodinovec) v sobi 303, in sicer 7. 10.
1996 do 12. ure, ali kasneje po dogovoru.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so cena, rok dobave, reference o kvali-
teti materiala in plačilni pogoji.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 21. 10. 1996 do 11.30 v tajništvu
(soba 308) Podjetja za vzdrževanje avto-
cest, Ljubljana, Grič 54. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj, po-
nudba za dobavo in montažo napisnih tabel
za AC bazo Postojna”.

Javno odpiranje ponudb bo dne 21. 10.
1996 ob 12. uri v prostorih Podjetja za vzdr-
ževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Avtocesta, Ljubljana

Št. 179/96 Ob-4153

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za oddajo del na objektu: Telovadnica

ob Osnovni šoli v Sečovljah
1. Splošni podatki
Investitor: Občina Piran, Tartinijev trg

2, Piran.
Predmet razpisa: telovadnico ob Osnov-

ni šoli Sečovlje, gradbena, obrtniška in in-
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stalacijska dela in neposredna zunanja ure-
ditev.

Lokacija: Sečovlje – Osnovna šola.
Predvidena vrednost: 140,000.000 SIT.
Čas gradnje: november 1996 do junij

1997.
2. Razpisna dokumentacija
Interesenti lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo v tajništvu Investbiro-ja Ko-
per, d.d., Trg Brolo 12, Koper ob predloži-
tvi potrdila o plačila 20.000 SIT na žiro
račun št. 51400-601-10238 od 8. 10. 1996
dalje.

Projekt za izvedbo razpisanih del je na
vpogled na Investbiro Koper.

Projekte je izdelalo podjetje Arcitecta iz
Pirana.

3. Dostava ponudbe
Ponudba mora biti dostavljena na na-

slov: Investbiro Koper, d.d., Trg Brolo 12,
6000 Koper, z oznako “Ne odpiraj – ponud-
ba za telovadnico Sečovlje” do 5. 11. 1996,
in sicer do 12. ure.

Odpiranje ponudb bo istega dne ob
14. uri v mali sejni dvorani Občine Piran.

4. Merila za izbor so razvidna iz razpisa-
nih pogojev investitorja, in sicer:

– ponudbena cena,
– reference,
– rok izvedbe,
– bonitete – možnosti kreditiranja,
– garancija.
5. O izbiri izvajalca bodo ponudniki ob-

veščeni v roku 14 dni po odpiranju ponudb.
Občina Piran

Št. 331-20/96-10 Ob-4150

Občina Puconci objavlja na podlagi
odredbe za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izdelavo Razvojne naloge za Goričko s
področja CRPOV na območju občin

Cankova–Tišina, Gornji Petrovci,
Hodoš–Šalovci, Kuzma, Moravske

Toplice, Puconci in Rogašovci
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Puconci kot nosilec

razvojne naloge.
2. Predmet razpisa: izdelava razvojne na-

loge za celotno območje občin Cankova–
Tišina, Gornji Petrovci, Hodoš–Šalovci,
Kuzma, Moravske Toplice, Puconci in Ro-
gašovci. Naloga mora biti izdelana po me-
todologiji Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano.

Poleg splošnih ugotovitev in zaključkov
mora naloga vsebovati:

– skupne osnove kolektivne znamke,
– elemente trženja proizvoda in storitev

Goričkega,
– elemente promocije kolektivne znam-

ke,
– katalog potrebnih razvojnih projektov.
3. Orientacijska cena je 3,000.000 SIT.
4. Rok izdelave: 6 mesecev od podpisa-

ne pogodbe.
5. Merila za izbor: reference, vključeva-

nje domačih strokovnjakov v delo (za vode-
nje kasnejših projektov), cena, rok izdelave,
garancije.

B) Razpisni pogoji

1. Pisne ponudbe morajo vsebovati:
– firmo ali ime ponudnika in seznam so-

delavcev, ki se bodo vključili v izdelavo
raziskovalne naloge,

– seznam izvedenih projektov z naslovi
naročnikov, ceno s plačilnimi pogoji,

– rok izdelave,
– opis dela.
2. Rok za dostavo ponudbe je 14. okto-

ber 1996. Odpiranje ponudb bo javno,
15. oktobra ob 13. uri v sejni sobi Občine
Puconci, Puconci 80.

3. Ponudba mora biti oddana v zapečateni
ovojnici z napisom: »Ne odpiraj - ponudba
za Razvojno nalogo za Goričko« na naslov
Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci.

4. Ponudbe, ki ne bodo dostavljene pra-
vočasno, ne bodo obravnavane in bodo vr-
njene.

5. O izbiri bodo ponudniki pismeno ob-
veščeni v roku 8 dni po odpiranju ponudb.

6. Oddaja del je pogojena s pridobitvijo
finančnih sredstev Ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike
Slovenije.

7. Dodatne informacije lahko ponudniki
dobijo na Občini Puconci, Puconci 80, tel.:
069/45-548.

Občina Puconci

Ob-4155

Republika Slovenija, Ministrstvo za zna-
nost in tehnologijo, Ljubljana, Slovenska
cesta 50, skladno z zakonom o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96), odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93), odredbo o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) in zakonom o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), objavlja

javni razpis
za predhodno ugotavljanje sposobnosti

za izbiro izvajalca za izdelavo in
montažo opreme za prenovo objekta
Narodna in univerzitetna knjižnica v

Ljubljani - NUK
1. Naročnik: Ministrstvo za znanost in

tehnologijo RS, Slovenska cesta 50, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa: izdelava projektov za
izvedbo, dobavo, izdelava in montaža no-
tranje opreme za objekt NUK v Ljubljani v
obdobju 1996 - 1999.

3. Orientacijska vrednost del:
150,000.000 SIT.

4. Predvideni čas veljavnosti za ugotav-
ljanje sposobnosti za izbiro izvajalca (v na-
daljevanju sposobnost) po tem razpisu je
najkasneje do konca leta 1999.

5. Prijavitelji lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo z dokazilom o plačilu stroš-
kov za izdelavo v znesku 20.000 SIT na žiro
račun št. 50102-601-37763 (na nakazilu mo-
ra biti oznaka “razpis NUK”), ob predhodni
najavi na tel. 061/126-20-80 ali na faks
061/125-92-57, vsak dan po objavi razpisa
do vključno 22. 10. 1996, med 9. in 12. uro
v prostorih Ministrstva za znanost in tehno-
logijo RS na Starem trgu 2 v Ljubljani (dru-
go nadstropje).

Na javnem razpisu za sposobnost lahko
kandidirajo samo tisti prijavitelji, ki dvig-

nejo originalno razpisno dokumentacijo in
vplačajo stroške za izdelavo razpisne doku-
mentacije.

6. Vsebina in urejenost prijave je pred-
pisana v razpisni dokumentaciji. Kolikor
prijava ne bo sestavljena tako, kot je zahte-
vano v razpisni dokumentaciji naročnika,
bo izločena iz nadaljnje obravnave.

7. Prijavi je obvezno priložiti izjavo, da
bo prijavitelj v primeru, če mu bo priznana
usposobljenost, podal ponudbo za dobavo,
izdelavo in montažo konkretnega dela opre-
me s projektom za izvedbo v roku štirinajst
dni po prvem pisnem pozivu naročnika.

8. Kriteriji za sposobnost so razvidni iz
razpisne dokumentacije.

9. Prijave morajo biti poslane priporoče-
no po pošti na naslov Ministrstvo za zna-
nost in tehnologijo RS, Slovenska cesta 50,
1000 Ljubljana ali oddane osebno v glavno
vložišče ministrstva.

Prijave morajo prispeti na navedeni na-
slov do 4. 11. 1996 do 12. ure.

Vsaka prijava mora biti oddana v zaprti
ovojnici z navedbo točnega naslova prijavi-
telja z oznako: “Ne odpiraj - prijava -
Sposobnost notranja oprema NUK”

10. Javno odpiranje prijav bo 5. 11. 1996
ob 13. uri v prostorih Ministrstva za zna-
nost in tehnologijo RS na Starem trgu 2 v
Ljubljani (drugo nadstropje). Predstavniki
prijaviteljev, ki se bodo udeležili javnega
odpiranja prijav, morajo predložiti pisno
pooblastilo prijavitelja za zastopanje.

11. Upoštevane bodo le pravočasno pris-
pele, pravilno oddane in pravilno opremlje-
ne prijave z vsemi zahtevanimi podatki in
dokumenti, zahtevanimi z razpisnimi pogo-
ji.

Prijava, ki ne bo prejeta pravočasno, ali
ne bo pravilno oddana oziroma opremljena,
se vrne prijavitelju neodprta.

12. Prijavitelji bodo o sposobnosti pisno
obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dne-
va odpiranja prijav.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 110-1/96 Ob-4156A

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.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: AC Šentilj–Pesnica,

Cestninska postaja Pesnica, ABC sistem
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 9. 10. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Vladimir Breščak
dipl. inž. (tel. 062/224-559).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 4. 11. 1996 do 8.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: AC Šen-
tilj–Pesnica, Cestninska postaja Pesnica,
ABC sistem.”

Javno odpiranje ponudb bo 4. 11. 1996
ob 9. uri v prostorih investitorja, Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.
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Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
45 dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbi-
ro najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/96 Ob-4156B

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.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: Dodatne

geološko-geomehanske raziskave
na območju AC Slivnica–Pesnica

Orientacijska vrednost del znaša:
120,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 9. 10. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Igor Ajdič dipl. inž.
(tel. 13-24-222).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 5. 11. 1996 do 8.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Dodat-
ne geološko-geomehanske raziskave na ob-
močju AC Slivnica–Pesnica.”

Javno odpiranje ponudb bo 5. 11. 1996
ob 9. uri v prostorih investitorja, Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
45 dneh po odpiranju ponudb. Merila za iz-
biro najugodnejšega ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Št. 110-1/96 Ob-4156C

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.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: AC Celje–Ljubljana;
odsek Arja vas–Vransko objekti za
zaščito voda pred vplivi odvodnje

z avtoceste
Orientacijska vrednost del znaša:

110,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov 50.000 SIT) na DDC,
d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št.
128/I, in sicer od 11. 10. 1996 dalje, stro-
kovne informacije vam posreduje Žana Kra-
šovic, dipl. inž. (tel. 063/725-277).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 4. 11. 1996 do 9. ure v vložišče
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: AC Ce-
lje–Ljubljana; odsek Arja vas–Vransko ob-
jekti za zaščito voda pred vplivi odvodnje z
avtoceste.”

Javno odpiranje ponudb bo 4. 11. 1996
ob 10. uri v prostorih investitorja, Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
45 dneh po odpiranju ponudb. Merila za iz-
biro najugodnejšega ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

DARS, d.d.

Št. 110-1/95 Ob-4163A

Na  podlagi  določil  zakona  o  proraču-
nu  Republike  Slovenije  (Ur.  l.  RS,  št.
5/96),  odredbe  o  postopku  za  izvajanje
javnega  razpisa  za  oddajo  javnih  naročil
(Ur.  l.  RS,  št.  28/93  in  19/94),  zakona
o  graditvi  objektov  (Ur.  l.  SRS,  št.
34/84  in  29/86),  Republika  Sloveni-
ja-Ministrstvo za promet in zveze-Direkci-
ja Republike Slovenije za ceste kot inve-
stitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: PZI modernizacije

regionalne ceste R 329/1187 Velika
reka-Čatež-Trebnje na pododseku od

km 6.550 do km 8.550 (Moravče-Tlake)
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 9. do 11. 10. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Lidija Rožen, dipl.
inž. (tel. 061/13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
2,500.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 21. 10. 1996 do 8.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “PZI moder-
nizacije R 329 Velika reka-Čatež-Trebnje.”
– L. R.

Javno odpiranje ponudb bo 21. 10. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
15 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-4163B

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija-Ministrstvo za promet in zve-
ze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: PGD, PZI ureditve ceste
L-2507 Črnomelj-Jugorje od km 12.990

do km 16.490 (sprememba projekta)
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 9. do 11. 10. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Slava Veršič, dipl.
inž. (tel. 061/13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
4,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 21. 10. 1996 do 9.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “PGD, PZI
ureditve ceste Črnomelj-Jugorje.” – S. V.

Javno odpiranje ponudb bo 21. 10. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
15 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-4163C

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija-Ministrstvo za promet in zve-
ze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Izvedba dveh ploščatih

propustov na cesti L 3612
Bezgovica-Bezgarji

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 9. do 11. 10. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Tibor Praprotnik,
dipl. inž. (tel. 061/13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
22,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 4. 11. 1996 do 8.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Izvedba dveh
ploščatih propustov na cesti L 3612 Bezgo-
vica-Bezgarji.” – T. P.

Javno odpiranje ponudb bo 4. 11. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
15 dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije za ceste

Št. 00811-2/96 Ob-4175

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

javni razpis
za izbiro izvajalca razvojnega programa

CRPOV v Občini Idrija
1. Naročnik: Občina Idrija, Mestni trg 1.
2. Predmet javnega razpisa je izdelava

razvojnega programa celostnega urejanja
podeželja in obnova vasi na območju KS
Ledine, po metodologiji Ministrstva za kme-
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tijstvo, gozdarstvo in prehrano ter dispozi-
ciji projekta.

3. Okvirna vrednost del je 3,000.000 SIT.
4. Predvideni rok za dokončanje razpi-

snih del je oktober 1997.
5. Merila za izbor izvajalca:
a) kriteriji
– strokovnost in reference,
– poznavanje terena,
– ugodnosti glede sodelovanja strokov-

nih služb pri zbiranju dokumentacije, po-
datkov in pripravi gradiv.

b) posebni pogoji
– Občina Idrija na podlagi razpisa ni

dolžna skleniti pogodbe z nobenim od po-
nudnikov v primeru previsokih cen ali izpa-
da sofinanciranja s strani Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

6. Drugi razpisni pogoji
Vsi, ki želijo sodelovati na razpisu, mo-

rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo z naslednjo vsebino:

1. firma oziroma ime ponudnika,
2. potrdilo o registraciji podjetja za de-

javnost, ki je predmet javnega razpisa,
3. bonitetna poročila BON 1 in BON 2,

ki niso starejša od 30 dni,
4. struktura cen in plačilni pogoji,
5. vzorec pogodbe s predračunom,
6. seznam odgovornih nosilcev pri iz-

delavi naloge in sodelavcev,
7. reference ponudnika, odgovornega

vodje projekta in sodelavcev.
7. Rok za oddajo ponudb na javni razpis

je 10 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Javno odpiranje ponudb bo tretji delovni

dan po poteku roka za oddajo ponudb ob
13. uri v sejni sobi Občine Idrija, Mestni
trg 1.

O rezultatih izbire bodo ponudniki ob-
veščeni pisno v 8 dneh po izteku roka za
oddajo ponudb.

8. Ponudba mora biti zapečatena in oz-
načena: “Ne odpiraj - ponudba CRPOV za
KS Ledine”. Na ovojnici mora biti označe-
no ime ponudnika. Ponudba mora biti odpo-
slana na naslov: Občina Idrija, Mestni trg 1.

9. Zainteresirani lahko dvignejo razpi-
sno dokumentacijo na Občini Idrija od dne-
va objave razpisa dalje na tajništvu občine
vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

10. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in bo-
do pravilno ter pravočasno prispele na na-
slov naročnika.

Občina Idrija

Št. 033/96 Ob-4177

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Prostovolj-
no gasilsko društvo Bodonci objavlja

javni razpis
za nakup gasilskega vozila

1. Nabava gasilskega vozila GVC 16/50.
2. Izvedba vozila: dve osi, pogon na vsa

štiri kolesa,
– rezervoar za vodo 5000 l vode in re-

zervoar za penilo,
– boksi za opremo,
– kombinirana črpalka Zigler tip

F 9 16/8 1 HH s kapaciteto 2000 l/min pri
8 barih na normalnem tlaku in 250 l/min pri
40 barih,

– navijalni boben s cevjo dolžine 40 m.
3. Merilo za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– cena v SIT, skupaj s prometnim dav-

kom,
– plačilni pogoji in fiksnost cen, odlog

plačila,
– tehnične možnosti, reference,
– druge ugodnosti ponudnika (popusti,

brezplačni tehnični pregled in drugo).
4. Ponudbe z vso ustrezno dokumentaci-

jo je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti
z oznako �Ne odpiraj - nakup gasilskega
vozila” (do vključno 10. dne od objave na
naslov: Občina Puconci, Puconci 80, 9201
Puconci.

5. Javno odpiranje ponudb bo drugi de-
lovni dan po preteku roka za oddajo ponudb
ob 13. uri v sejni sobi Občine Puconci.

6. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 5 dni od dneva odpiranja ponudb.

Prostovoljno gasilsko društvo
Bodonci

Št. 351-76/96-031 Ob-4173

Na podlagi odredbe o postopku javnega
razpisa za objavo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), Občina Preddvor objav-
lja

javni razpis
za izbiro izvajalca asfaltiranja krajevne

ceste do kmetije Roblek v Kokri
1. Naročnik del je Občina Preddvor,

Dvorski trg 10, Preddvor.
2. Predmet javnega razpisa je izdelava

asfaltne oziroma protiprašne prevleke na
krajevni cesti v Kokri (odsek od osnovne
šole do kmetije Roblek, dolžine 3950 m in
širine 3,5 m, podlaga je že pripravljena).

3. Eventualne dodatne informacije po-
nudniki lahko dobijo na Občini Preddvor v
času uradnih ur (ponedeljek in petek od
8. do 10. ure ter sreda od 15. do 17. ure).

4. Orientacijska vrednost del znaša
9,000.000 SIT.

5. Predviden pričetek del je konec okto-
bra 1996.

6. Podpisane in pravilno opremljene po-
nudbe z vso zahtevano dokumentacijo mo-
rajo prispeti na Občino Preddvor do vključ-
no 15. 10. 1996.

7. Ponudbe morajo biti v zapečateni ku-
verti z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za
asfaltiranje”.

8. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajanje
javnih naročil in mora vsebovati vse potreb-
ne sestavine, ki so podrobneje razvidne iz
razpisnega gradiva, in sicer:

– podatki o ponudniku (ime in naslov,
registracija, bonitete – BON 1, 2 oziroma 3),

– rok izvedbe (terminski plan),
– reference podjetja,
– podatki o vsebini ponudbe (predračun

z rekapitulacijo, opcija ponudbe, vzorec po-
godbe, dinamika plačil),

– garancijski roki (dokazilo o kakovo-
sti),

– izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji,
– druge ugodnosti ponudnika.
9. Odpiranje ponudb bo v sredo 16. 10.

1996 ob 9. uri v prostorih Občine Preddvor,
Dvorski trg 10, Preddvor.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference ponudnika,
– rok izvedbe,
– cena za razpisana dela in plačilni po-

goji.
11. Posebni pogoji:
– investitor si pridržuje pravico zmanj-

šati obseg del ali odstopiti od investicije
glede na razpoložljiva finančna sredstva,

– najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši ponudnik,

– do ponudnikov investitor nima nikakr-
šnih obveznosti.

12. Ponudniki bodo o izidu pisno sezna-
njeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Preddvor

Ob-4174

Republika Slovenija, Ministrstvo za pra-
vosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora
Ig, Ig 136, objavlja na podlagi zakona o
proračunu (Ur. l. RS, št. 5/96) in v zvezi z
odredbo o postopku za izvajanju javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro dobaviteljev utekočinjenega

propan-butan plina s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti

1. Predmet javnega razpisa s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti je izbira do-
baviteljev za plin.

2. Orientacijska vrednost razpisanega
materiala znaša 2,000.000 SIT.

3. Lokacija dostave: Ig 136, Ig pri Ljub-
ljani.

4. Rok dobave: sukcesivno tekom leta.
5. Naročnik si pridržuje pravico do spre-

membe količine glede na dejanske spre-
membe potreb med letom.

6. Ponudba mora vsebovati:
a) naslov in natančen naziv dejavnosti

podjetja,
b) potrjena dokazila o registraciji pod-

jetja, ki ne smejo biti starejša od treh mese-
cev,

c) BON 1, 2 oziroma 3 pri podjetjih.
7. Merila in kriteriji za ugotavljanje us-

posobljenosti:
– pogoji in načini dobave,
– kvaliteta,
– plačilni pogoji po navodilih o izvrše-

vanju proračuna z dodatnimi bonusi,
– cene (grosistične in rabati),
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik po-

nudi (usposabljanje in seznanjanje z novimi
proizvodi, tehničnimi pripomočki itd.).

Prednost pri izboru bodo imeli ponudni-
ki v Sloveniji proizvedenega materiala.

8. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Zavod za prestajanje kazni zapora Ig, Ig
136, v 10 dneh po objavi v Uradnem listu
RS.

Ponudbe naj bodo oddane v zaprtih ovoj-
nicah, na katerih naj bo označeno: Ne odpi-
raj – ponudba št. 1/96 in številka objave v
Uradnem listu RS.

Na ovojnici naj bo napisan točen naslov
ponudnika.

9. Odpiranje ponudb bo v 15 dneh po
objavi v Uradnem listu RS ob 9. uri v pro-
storih Zavoda za prestajanje kazni zapora
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Ig, Ig 136. Pri javnem odpiranju ponudb
morajo imeti prisotni predstavniki ponudni-
kov pisna pooblastila.

10. Komisija bo obravnavala le popol-
ne, pravilno opremljene in pravočasno pris-
pele ponudbe. Ponudbe, ki ne bodo vsebo-
vale vse zahtevane dokumentacije iz 6. in
7. točke, bodo izločene iz nadaljnje obrav-
nave.

11. Ponudniki bodo o izbiri sposobnosti
izvajalca pisno obveščeni v roku 30 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Zavod za prestajanje kazni zapora Ig

Št. 105/96 Ob-4176

Občina Ajdovščina na podlagi določil
odredbe o postopku za izvajanje razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro strokovne organizacije za delo

na projektu Celostnega razvoja
podeželja in obnove vasi – izdelava
razvojnega projekta na lokaciji KS

Predmeja
1. Naročnik: Občina Ajdovščina, Cesta

5. maja 6a, Ajdovščina.
2. Predmet razpisa: izbrana strokovna or-

ganizacija bo izdelala razvojni projekt za
KS Predmeja po metodi CRPOV.

3. Dodatne informacije in razpisno do-
kumentacijo dobijo ponudniki v roku pet
dni od dneva objave razpisa pri Iris Suban
na sedežu Občine Ajdovščina (tel.
065/63-113).

4. Orientacijska vrednost del je
1,500.000 SIT.

5. Rok izvedbe: pričetek predvidoma v
novembru 1996, zaključek predvidoma v no-
vembru 1997.

6. Merila za izbiro ponudbe so:
– cena in kvaliteta,
– poznavanje metode dela CRPOV,
– dosedanje izkušnje in reference,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti.
7. Ponudbe v skladu z določili odredbe

o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) naj ponudniki oddajo na naslov:
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270
Ajdovščina v zaprti kuverti s pripisom
“Javni razpis CRPOV” – ne odpiraj, v roku
10  dni  od  objave  razpisa  v  Uradnem
listu RS.

8. Naročnik si pridržuje, v primeru
zmanjšanja sredstev za te namene, pravico
do odstopa od pogodbe. V tem primeru po-
nudniki nimajo pravice do uveljavljanja
odškodnine iz tega naslova.

9. Odpiranje ponudb bo javno, in sicer
11. dan od dneva objave oziroma prvi na-
slednji delovni dan razpisa ob 9. uri na se-
dežu naročnika.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku pet dni po odpiranju ponudb.

Občina Ajdovščina

Ob-4178

Komunalno podjetje Nigrad, p.o., Mari-
bor, Strma ulica 8, Maribor, objavlja na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za dobavo soli

I. Naročnik: Komunalno podjetje Nigrad,
p.o., Strma ul. 8, Maribor.

II. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
šega ponudnika za dobavo soli:

– 300 t soli v rinfuzi (cisterna),
– 500 t soli v rinfuzi (kamion),
– 200 t soli v vrečah.
III. Zahteve naročnika:
1. Granulacija soli 0–2 mm,
2. Vsebnost vlage v soli pod 0,2%,
3. Sol mora vsebovati sredstvo proti str-

jevanju 8–12 mg/kg – kalijev ferocianid,
4. Cena mora biti podana v tolarjih, fco

KP Nigrad Maribor,
5. Plačilo bo izvedeno z virmanskim na-

logom, v 30 dneh po dobavi.
Ponudniki lahko dobijo vse dodatne in-

formacije vsak delovni dan, med 8. in
10. uro, pri KP Nigrad, Strma ul. 8 (tel.
062/225-351), pri Slavku Bunderlu, dipl.
inž.

IV. Ponudba mora vsebovati vse sesta-
vine iz 12. člena odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

V. Ocenjena vrednost del je 13,000.000
SIT.

VI. Rok dobave: predvidena je sukcesiv-
na dobava soli med 25. 11. 1996 in 15. 3.
1997.

VII. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– kvaliteta posipnih materialov,
– dobavni rok glede na poziv,
– cena,
– reference,
– druge ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naju-

godnejši.
VIII. Naročnik si pridržuje pravico do-

ločitve manjšega ali večjega obsega dobave
soli, glede na dejanske potrebe in razpolož-
ljiva finančna sredstva.

IX. Rok za oddajo ponudb
Ponudbo, izdelano po zahtevah naročni-

ka mora ponudnik oddati v tajništvu KP
Nigrad, v Strmi ul. 8, Maribor ali poslati po
pošti najpozneje v roku 15 dni po objavi
razpisa.

Ponudba mora biti v zapečatenem ovitku
z oznako: “Ne odpiraj, ponudba – dobava
soli”.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v ro-
ku 15 dni po odpiranju ponudb.

X. Odpiranje ponudb
Odpiranje pravočasno prispelih ponudb

bo izvedla komisija naročnika osmi dan po
poteku roka za oddajo ponudbe, ob 9. uri v
prostorih KP Nigrad, Maribor, v Strmi ul. 8.

Komunalno podjetje Nigrad

Ob-4179

Po pooblastilu Ministrstva za delo, dru-
žino in socialne zadeve Republiški zavod za
zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana, na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
nakup poslovnih prostorov RZZ – Urad

za delo Brežice

1. Predmet razpisa je izbira ponudnika
za nakup poslovnih prostorov za Republiški
zavod za zaposlovanje – Urad za delo Bre-
žice.

2. Dela so opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

3. Vsebina ponudbe.
3.1 Ponudba mora biti izdelana skladno

z določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

3.2 Iz ponudbe mora biti razvidno, kako
je vključen prometni davek.

4. Orientacijska vrednost od 27 do
34 mio SIT.

5. Velikost prostorov od 140 do 170 m2.
6. Predvideni rok prevzema prostorov

november 1996.
7. Ponudbe morajo biti sestavljene v

skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– lokacija v ožjem središču Brežic,
– primernost prostorov za dejavnost Re-

publiškega zavoda za zaposlovanje,
– razpored in oblika prostorov,
– dostopnost za stranke,
– število pisarn,
– cena po m2,
– opremljenost – finalizacija,
– kompletnost ponudbe v skladu z

12. členom odredbe,
– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-

vale na uspešnost izvedbe.
9. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko intere-

senti dvignejo na RZZ, OE Sevnica, Trg
svobode 32, Sevnica.

Razpisno dokumentacijo dobite od 7. 10.
do 14. 10. 1996 od 9. do 12. ure v vložišču
RZZ, OE Sevnica. Vse informacije o pred-
metu razpisa lahko zainteresirani dobijo na
RZZ, OE Sevnica, tel. 0608/41-298, pri Ne-
venki Les.

10. Ponudbe z vso zahtevano dokumen-
tacijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis
– RZZ, UD Brežice” je potrebno oddati do
28. 10. 1996 do 12. ure v zapečatenem ovo-
ju v vložišče RZZ, OE Sevnica, Trg svobo-
de 32, Sevnica.

11. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
29. 10. 1996 ob 10. uri v sejni sobi RZZ,
OE Sevnica, Trg svobode 32, Sevnica.

12. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
15 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Ob-4180

Po pooblastilu Ministrstva za delo, dru-
žino in socialne zadeve Republiški zavod za
zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana, na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
nakup poslovnih prostorov RZZ – Urad

za delo Hrastnik
1. Predmet razpisa je izbira ponudnika za

nakup poslovnih prostorov za Republiški za-
vod za zaposlovanje – Urad za delo Hrastnik.
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2. Dela so opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

3. Vsebina ponudbe.
3.1 Ponudba mora biti izdelana skladno

z določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

3.2 Iz ponudbe mora biti razvidno, kako
je vključen prometni davek.

4. Orientacijska vrednost od 27 mio SIT.
5. Velikost prostorov od 130 m2.
6. Predvideni rok prevzema prostorov

november 1996.
7. Ponudbe morajo biti sestavljene v

skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– lokacija v ožjem središču Hrastnika,
– primernost prostorov za dejavnost Re-

publiškega zavoda za zaposlovanje,
– razpored in oblika prostorov,
– dostopnost za stranke,
– število pisarn,
– cena m2,
– opremljenost – finalizacija,
– kompletnost ponudbe v skladu z

12. členom odredbe,
– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-

vale na uspešnost izvedbe.
9. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko intere-

senti dvignejo na RZZ, Glinška 12, Ljublja-
na, od 7. 10. do 14. 10. 1996 od 9. do 12. ure.
Vse informacije o predmetu razpisa lahko
zainteresirani dobijo na RZZ, Glinška 12,
tel. 125-14-41, pri Miji Poglajen.

10. Ponudbe z vso zahtevano dokumen-
tacijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis
– RZZ, UD Hrastnik” je potrebno oddati do
28. 10. 1996 do 12. ure v zapečatenem ovo-
ju v vložišče RZZ, Glinška 12, Ljubljana.

11. Javno odpiranje ponudb bo v pone-
deljek, 28. 10. 1996 ob 12.30 v sejni sobi
RZZ, Glinška 12, Ljubljana.

12. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
15 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Republiški zavod za zaposlovanje,
Ljubljana

Ob-4154

Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Ministrstvo za
okolje in prostor – Geodetska uprava Re-
publike Slovenije

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izdelavo projekta za vzpostavitev

topografske baze manjše natančnosti
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor – Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Ljubljana, Kristanova 1.

2. Predmet razpisa je izdelava projekta
za vzpostavitev topografske baze manjše na-
tančnosti.

3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva

objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak
delovni dan med 8. in 10. uro, na naslovu:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Šaranovičeva
12, po predhodni najavi po tel. 061/324-387,
pri Martinu Smodišu.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 3,000.000 SIT.

5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo naj-
kasneje v roku 5 mesecev.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika z naved-
bo direktorja in po potrebi drugih oseb s
pooblastili za zastopanje,

– dokazilo o registraciji, ki ni starejše od
60 dni,

– podatki o solventnosti ponudnika
(obrazci BON-1, BON-2 oziroma BON-3),
ki ni starejši od 30 dni,

– podatki o zasedenosti kapacitet (števi-
lo pogodb v izvajanju z roki dokončanja),

– podatki o opremi in inštrumentariju,
– spisek referenc za ponudnika (podjet-

je) in morebitne podizvajalce za enako ozi-
roma podobno vrsto del,

– spisek delavcev, ki bodo sodelovali pri
izvedbi naloge z referencami,

– osnutek pogodbe – izpolnjen vzorec
pogodbe (če je osnutek pogodbe pretipkan,
je zaželjeno, da je dopisano oziroma spre-
menjeno besedilo zaradi preglednosti pose-
bej označeno),

– opis dela, ki obsega kratek opis vsebi-
ne in obsega dela ter osnovni prikaz postop-
kov in metod dela,

– terminski plan izvedbe del z opredeli-
tvijo vrednosti posamezne faze,

– predračun pogodbenega dela, s tem, da
je vrednost del prikazana ločeno po nasled-
njih skupinah:

– dobavljena oprema in material,
– dobavljene storitve,
– drugi neposredni stroški,
– plače,
– stalni (splošni) stroški.

V posameznih skupinah je treba upošte-
vati naslednje:

– kot dobavljeno opremo oziroma mate-
rial je treba šteti le tisto opremo in material,
ki bo porabljena na konkretno razpisanem
delu. Kolikor gre za opremo, ki jo bo izva-
jalec uporabljal tudi pri drugih nalogah se
obračuna le ustrezni del amortizacije in to v
skupini “drugi neposredni stroški”,

– med dobavljene storitve spadajo stori-
tve, ki jih bodo opravili podizvajalci oziro-
ma zunanji izvajalci,

– med druge neposredne stroške je treba
všteti: prevoze, dnevnice, kilometrine, cari-
ne, zavarovanja, amortizacijo za opremo, ki
ni vključena v plače (posebna amortizacija)
itd.,

– med plače je treba vključiti bruto plače
neposrednih izvajalcev ter osnovno amorti-
zacijo, in sicer amortizacijo računalniške in
druge opreme, katerih posamezni kos na-
bavne vrednosti ne presega tolarske proti-
vrednosti 10.000 DEM,

– med stalne (splošne) stroške je treba
vključiti stroške uprave, razvoja, trženja, re-
klamacij, dobiček itd.

Ponudba naj vsebuje tudi navedbo more-
bitnih ugodnosti, ki jih nudi izvajalec.

Projekt izvedbe pogodbenega dela po na-
čelih projektnega pristopa, ki mora vsebo-
vati:

– terminski plan izvedbe del z opredeli-
tvijo vrednosti posamezne faze,

– strukturirano členitev projekta (WBS),
– spisek nalog z opredelitvijo potrebne-

ga časa za izvedbo posamezne naloge ter z
datumom začetka in zaključka naloge,

– določitev soodvisnosti posameznih na-
log (mrežni plan).

Opis dela, terminski plan in predračun
postanejo sestavni del pogodbe.

Če je predvideno, da bodo pri izvedbi
del sodelovali podizvajalci oziroma zunanji
sodelavci kot posamezniki (samostojni stro-
kovnjaki), jih je v ponudbi potrebno navesti
ter pojasniti, katera dela naj bi opravili. De-
lež morebitnih podizvajalcev ne sme doseči
50% dela kot celote!

Skupnih ponudb, ki bi jih predložila dva
ali več ponudnikov hkrati (soizvajalci) na-
ročnik ne bo obravnaval!

7. Rok za oddajo ponudb je 15. 10. 1996,
najkasneje do 8.30.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe v treh izvodih, v zapečateni ovojnici,
z navedbo ponudnika in prejemnika ter oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba za ponovni
razpis za izdelavo projekta TBM”.

9. Javno odpiranje pravočasno prispe-
lih in pravilno oddanih ponudb bo 15. 10.
1996 ob 9. uri, v prostorih GU RS (sejna
soba na Kristanovi 1). Predstavniki ponud-
nikov, ki prisostvujejo odpiranju ponudb,
morajo predložiti pooblastilo za zastopa-
nje, sicer nimajo pravice dajati pripombe k
postopku.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k
izdelavi projekta,

– metodologija in tehnologija izvedbe
dela,

– dosedanje izkušnje naročnika pri po-
slovanju s ponudnikom,

– izvedbeni roki,
– predložene reference,
– celovitost ponudbe,
– cena,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba,
– projektni pristop,
– transparentnost ponudbe.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,

ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto pre-
soja o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z merili iz prejšnjega odstavka.

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni.

12. Prepozne, nepravilno opremljene, ne-
popolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.

Prav tako bodo izločene iz nadaljnjega
postopka vse ponudbe, za katere se bo v
katerikoli fazi postopka ugotovilo, da teme-
ljijo na neresničnih navedbah ali podatkih.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na last-
ne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik
si pridržuje pravico odločitve o sprejemu
ponudbe.

Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava RS

Ljubljana
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Ob-4157

Na podlagi pravilnika o pogojih in nači-
nu javnega razpisa za oddajo določenih del
v Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet (št. 030-11/95 z dne 3. 5. 1995), ob-
javlja Agencija Republike Slovenije za pla-
čilni promet

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
dobavo in montažo naprav za nemoteno

električno napajanje
1. Predmet razpisa so:
a) dobava in montaža naprav za nemote-

no električno napajanje:
– UPS SM 15 kVA/15 minut autonomije

– 1 kos,
– UPS SM 5 kVA/15 minut autonomije

– 1 kos,
– UPS SM 5 kVA/30 minut autonomije

– 1 kos,
b) preventivna priprava, prestavitev in

montaža naprave SICON 5 kVA na drugo
lokacijo,

vse v poslovnih objektih Agencije Re-
publike Slovenije za plačilni promet, po-
družnice Nova Gorica ter ekspoziturah Aj-
dovščina, Idrija in Tolmin.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente,
določene v razpisni dokumentaciji in boni-
tetno poročilo.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v podružnici Nova Gorica,
Gradnikove brigade 2, dne 8. in 9. 10. 1996,
med 12. in 14. uro, pod pogojem, da predlo-
žijo pooblastilo.

Dvig razpisne dokumentacije po nave-
denem terminu ne bo možen.

4. Predvideni rok za pričetek del je v
novembru 1996.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, refe-
rence, rok izvedbe, garancijski rok, organi-
zirana servisna mreža in druge ugodnosti,
ki jih nudi ponudnik.

6. Rok za oddajo ponudb je 15. 10. 1996
na naslov iz 3. točke.

Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
ločeno za vsak predmet razpisa in z vidno
oznako “Ne odpiraj – javni razpis – UPS”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 17. 10.
1996 ob 10. uri, v mali sejni sobi na naslovu
iz 3. točke.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem postopku izbire.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Št. 240 Ob-4158

Na podlagi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
19/94), Občina Ilirska Bistrica objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca

obrtniško-instalacijskih del za
dokončanje sanitarij za zunanje

uporabnike v telovadnici OŠ Antona
Žnideršiča Ilirska Bistrica

1. Naročnik del: Občina Ilirska Bistrica,
Bazoviška 14, Ilirska Bistrica.

2. Predmet razpisa je finalizacija obrt-
niško-instalacijskih del v sanitarijah za zu-
nanje uporabnike v telovadnici OŠ A. Žni-
deršiča Ilirska Bistrica.

3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo v roku petih dni po objavi
tega razpisa, vsak delovni dan med 9. in
11. uro, na Občini Ilirska Bistrica, Bazo-
viška 14, prvo nadstropje, sejna soba, kjer
je na vpogled tudi investicijsko-tehnična do-
kumentacija. Vse informacije dajeta Zdrav-
ko Kirn ali Stanko Škrab, po tel. 067/41-361,
v zgoraj navedenem roku med 9. in 11. uro.

4. Vsebina javnega naročila je izbira iz-
vajalca obrtniških in instalacijskih del v sa-
nitarijah. Groba zidarska dela so končana,
tlorisna površina je 49 m2.

5. Orientacijska vrednost del znaša
2,800.000 SIT.

6. Predvideni rok pričetka del je 15. 10.
1996, zaključka pa 15. 11. 1996.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so: ponujena cena, plačilni pogoji, refe-
rence pri sorodnih delih, usposobljenost, do-
datne ugodnosti. Podrobno so kriteriji dolo-
čeni v razpisnih pogojih.

8. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-
cijo z oznako “Telovadnica OŠ A. Žnideršič
– obrtniško-instalacijska dela”, “Ponudba –
ne odpiraj!” ter točnim naslovom ponudni-
ka, je potrebno dostaviti v zapečateni ovoj-
nici do vključno desetega dne po objavi te-
ga razpisa, do 12. ure, na naslov: Občina
Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bi-
strica. Kasneje prispele ponudbe investitor
ne bo obravnaval, glede na datum oddaje
pošiljke.

Vsebina ponudbe je opredeljena v razpi-
snih pogojih.

9. Odpiranje ponudb bo isti dan ob
12. uri, v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica,
Bazoviška 14, prvo nadstropje desno. Nav-
zoči ponudniki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
petih dneh po odpiranju ponudb.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 3385/96 Ob-4160

Občina Škofljica, Šmarska c. 3, Škoflji-
ca, na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 35/93 in 19/94) ter sklepa
občinskega sveta z dne 17. 9. 1996 objavlja

javni razpis
za izbiro upravljalca lokalnih vodovodov

v Občini Škofljica
1. Naročnik: Občina Škofljica, Šmarska

c. 3, Škofljica.
2. Predmet razpisa je izbira upravljalca

lokalnih vodovodov v Občini Škofljica:
– lokalni vodovod V-20 Pijava Gorica,
– lokalni vodovod Orle,
– lokalni vodovod Želimlje,
– lokalni vodovod Dole pri Škofljici,
– lokalni vodovod Klada,
– lokalni vodovod Lisičje,
– lokalni vodovod Novo Lanišče.
3. Razpisno gradivo, vključno z odlokom

o pogojih dobave in načinu odjema pitne
vode na območju Občine Škofljica, prejme-
jo ponudniki na Občini Škofljica, Šmarska
c. 3, Škofljica.

4. Merila za izbor upravljalca:

– reference ponudnika,
– reference strokovnih sodelavcev po-

nudnika,
– struktura cene vode za m3,
– izjava o upoštevanju vseh danih pogo-

jev v odloku o pogojih dobave in načinu
odjema pitne vode,

– druge ugodnosti ponudnika.
5. V strukturi cene vode morajo biti

vključeni naslednji elementi:
– elektrostoritve na vodohranih,
– dežurna služba,
– montažerska dela na cevovodu,
– stroški službe za soglasja,
– stroški inkaso službe,
– stroški računovodske službe,
– stroški amortizacije.
V osnovna sredstva, ki predstavljajo

amortizacijo, so vključeni: vodohrani z zem-
ljišči, črpalke, armature, elektropriključki
ter vodovodno omrežje.

6. Ponudba mora biti predložena v zaprti
kuverti na naslov: Občina Škofljica, Šmar-
ska c. 3, 1291 Škofljica, s pripisom: “Ne
odpiraj – ponudba za upravljalca lokalnih
vodovodov”.

7. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS.

8. Odpiranje ponudb bo 14. 10. 1996 ob
16. uri.

Št. 3385/96 Ob-4161

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter
sklepa občinskega sveta z dne 17. 9. 1996
objavlja Občina Škofljica

javni razpis
za izbor izvajalca za opravljanje zimske

službe v sezoni 1996/97
1. Naročnik: Občina Škofljica, Šmarska

c. 3, Škofljica.
2. Predmet razpisa je izbor ponudnika za

opravljanje zimske službe na celotnem ob-
močju Občine Škofljica.

Zimska služba se izvaja na lokalni cesti
Pijava Gorica–Želimlje v dolžini 7,5 km, na
občinskih in drugih nekategoriziranih ce-
stah v skupni dolžini 101,4 km ter parki-
riščih.

3. Razpisno gradivo prejmejo ponudniki
na Občini Škofljica, Šmarska c. 3, Škoflji-
ca.

Pred izdelavo ponudbe priporočamo
ogled cest.

4. Zimska služba vključuje:
– pluženje s čelnim ali vlečnim plugom,
– strojni posip z mešanico,
– strojni posip s peskom,
– odvoz snega,
– označevanje cest,
fiksni stroški:
– pripravljenost delavcev,
– amortizacija.
5. Merila za izbor ponudnika:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

ponudbenih del,
– reference,
– dokazila o registraciji podjetja,
– cenik posameznih storitev oziroma po-

nudbena cena za enoto,
– strojne kapacitete in kapacitete zapo-

slenih,
– način plačila in fiksnost cen,
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– druge morebitne ugodnosti,
– najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
6. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena

pogodba za opravljanje zimske službe. Dela
se obračunavajo po izstavljenih mesečnih
računih za opravljeno delo.

7. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo morajo biti oddane v zaprtih kuvertah s
pripisom: “Ne odpiraj – javni razpis za iz-
vajanje zimske službe”, na naslov: Občina
Škofljica, Šmarska c. 3, 1291 Škofljica.

8. Odpiranje ponudb bo 14. 10. 1996 ob
13. uri, v prostorih Občine Škofljica.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

9. Ponudniki bodo o izboru izvajalca pi-
sno obveščeni v petih dneh od odpiranja
ponudb.

Občina Škofljica

Št. 49-406/96 Ob-4162

Na osnovi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Športna zve-
za Nova Gorica objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca graditve objektov:
– tribune B,
– komunalne naprave,
– servisni objekt D,
– prekritje tribun E,
v Športnem parku v Novi Gorici.
1. Naročnik: Športna zveza Nova Gori-

ca.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za

graditev: objektov tribune B, komunalne na-
prave, servisni objekt D, prekritje tribun E.

3. Lokacija objekta: Športni park v Novi
Gorici.

4. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo od 8. 10. 1996 do 18. 10. 1996,
v tajništvu Projekta Nova Gorica, Kidričeva
9a, Nova Gorica.

5. Za dvig dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilo o plačilu 15.000 SIT na
žiro račun 52000-601-10243 Projekta Nova
Gorica.

6. Vsa potrebna pojasnila v zvezi z raz-
pisom dobijo ponudniki pri Tabaj Emilu,
tel. 065/23-311.

7. Razpisana dela se bodo izvajala iz-
ključno v obsegu razpisne dokumentacije.

8. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 300,000.000 SIT:

– tribune B,
– komunalne naprave,
– servisni objekt D,
– prekritje tribun E.
9. Roki: predviden rok pričetka gradnje

je januar 1997, predviden zaključek del sep-
tember 1997:

– tribune B,
– komunalne naprave,
– servisni objekt D,
– prekritje tribun E.
10. Investitor si pridržuje pravico dolo-

čiti eventualno manjši obseg del od razpisa-
nega, glede na razpoložljiva sredstva, ali pa
odstopi od oddaje del po tem razpisu, ne
glede na razloge. V obeh primerih ponudnik
nima pravice do uveljavljanja odškodnine
iz tega naslova.

11. Ponudba mora biti oblikovana sklad-
no z razpisnimi pogoji, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije.

12. Rok za oddajo ponudbe: ponudniki
morajo dostaviti ponudbe v zaprti ovojnici
z oznako “Ne odpiraj! Ponudba za graditev
objektov v Športnem parku v Novi Gorici”
na naslov: Projekt Nova Gorica, Kidričeva
9a, 5000 Nova Gorica.

13. Rok za oddajo ponudbe je 18. 12.
1996 do 12. ure.

14. Odpiranje ponudb bo 18. 12. 1996
ob 12. uri, v sejni sobi Projekt Nova Gorica.

Ponudniki, ki bodo sodelovali pri odpi-
ranju, morajo imeti pisno pooblastilo.

15. O izboru bodo ponudniki pisno ob-
veščeni v roku do 30 dni po odpiranju po-
nudb.

Športna zveza Nova Gorica

Ob-4167

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
Gorenja vas-Poljane objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca razvojnega projekta

CRPOV za Vinharje
A. Splošni pogoji
1. Investitor: Občina Gorenja vas-Po-

ljane.
2. Predmet razpisa: izdelava razvojnega

programa CRPOV za Vinharje z okolico v
skladu z navodili in obvezno vsebino pro-
grama CRPOV Ministrstva za kmetijstvo in
gozdarstvo.

3. Orientacijska vrednost projekta je
2,200.000 SIT.

4. Rok izdelave v skladu s pogodbo, ven-
dar ne več kot eno leto.

5. Ponudba lahko zajema le kompletni
projekt.

B. Kriteriji za izbor izvajalca:
1. strokovnost in reference ponudnika,
2. poznavanje terena,
3. ponujena cena, plačilni pogoji,
4. rok izvedbe,
5. druge ugodnosti.
C. Drugi razpisni pogoji
Prednost imajo izvajalci, ki bodo vklju-

čili domače strokovnjake.
Ponudniki morajo v razpisnem roku

15 dni po objavi v Uradnem listu RS pred-
ložiti pisno ponudbo z naslednjo vsebino:

1. naslov izvajalca,
2. dokazilo o registraciji,
3. ceno, plačilne pogoje in rok izvedbe,
4. druge podatke glede ugodnosti.
O rezultatih izbire bodo ponudniki ob-

veščeni v roku 8 dni po razpisnem roku.
Ponudbe sprejemamo na naslov: Občina

Gorenja vas-Poljane, Poljanska c. 87, 4224
Gorenja vas, s pripisom: “Ne odpiraj – javni
razpis CRPOV Vinharje z okolico”.

D. Dodatni pogoji
1. Naročnik ni obvezen podpisati po-

godbe z nobenih ponudnikom v primeru
previsokih cen, neustreznih referenc ali za-
radi izpada sofinanciranja s strani Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano.

2. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem natečaju, morajo pripraviti ponudbe na
način, ki je določen v odredbi o pogojih in

načinu javnega razpisa za oddajo del, ki se
financirajo iz proračuna.

Občina Gorenja vas-Poljane

Št. 8/2-1343/5-96 Ob-4170

Telekom Slovenije, p.o., Cigaletova 15,
Ljubljana, objavlja na podlagi 53. člena za-
kona o graditvi objektov in 7. člena pravil-
nika o načinu in postopku oddaje graditve
objektov

javni razpis
za realizacijo pilotskega projekta WiLL

(Wireless in Local Loop – brezžični
dostop v lokalni zanki)

1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Cigaletova 15, Ljubljana.

2. Predmet razpisa
Izbira najugodnejšega ponudnika za do-

bavo in postavitev opreme za pilotski WiLL
projekt. Oprema mora odgovarjati najno-
vejšim priporočilom ITU-T in ETSI stan-
dardom.

Do vključitve opreme v promet mora do-
bavitelj zagotoviti dovoljenje Uprave Re-
publike Slovenije za telekomunikacije pri
Ministrstvu za promet in zveze Republike
Slovenije za uporabo v javnem telekomuni-
kacijskem omrežju.

3. Obseg: določitev karakteristik in upo-
rabe WiLL sistema v realnem prostoru in
ekonomske upravičenosti uporabe tovrstne
tehnologije.

Testiranje bo potekalo v Ljubljani.
Vključeno bo predvidoma 100 do 150 na-
ročnikov.

Večina naročnikov bo rezidenčnih, testi-
rano bo tudi manjše število priključkov pri
poslovnih naročnikih in v telefonskih govo-
rilnicah.

Investitor bo omogočil ponudnikom
ogled testnega objekta dne 21. 10. 1996.

4. Orientacijska vrednost opreme:
50 mio SIT oziroma 550.000 DEM.

5. Rok: marec 1997.
6. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo v Sektorju za investicije Tele-
koma Slovenije, p.o., Cigaletova 15, Ljub-
ljana, soba 810/VIII, vsak dan med 8. okto-
brom in 15. oktobrom 1996 (razen sobote in
nedelje), od 11. do 13. ure, proti predložitvi
dokazila o plačilu 9.000 SIT na žiro račun
št. 50100-601-35407 oziroma 100 DEM na
račun št. 62354/7 pri Ljubljanski banki, d.d.,
Ljubljana.

Morebitna vprašanja v zvezi s tem razpi-
som sprejema investitor na faks
+386 61 133 12 00 z oznako “WiLL”, v ro-
ku najkasneje do 15 dni po objavi v Urad-
nem listu RS.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.

8. Rok za oddajo ponudb je 30 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.

Ponudbe morajo prispeti najkasneje zad-
nji dan roka, to je 4. novembra 1996 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, Ci-
galetova 15, Ljubljana, soba 810/VIII.

Ponudba mora vsebovati elemente, smi-
selne pravilniku o načinu in postopku odda-
je graditve objektov (Ur. l. SRS, št. 27/85)
in navodilu o pogojih in postopkih za odda-
janje del izvajalcem (Uradno glasilo Tele-
koma Slovenije, št. 5/95).
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Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – ponud-
ba za realizacijo pilotskega projekta WiLL”.

9. Odpiranje ponudb bo 4. novembra
1996, v sobi 801/VIII poslovne stavbe Tele-
kom Slovenije, Cigaletova 15, v Ljubljani, s
pričetkom ob 12.30.

Pri odpiranju ponudb morajo prisotni
predstavniki ponudnikov imeti pisna poob-
lastila za zastopanje.

10. Obvestilo o izbiri: ponudniki bodo o
izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni
v roku najkasneje 45 dni po odpiranju po-
nudb.

Telekom Slovenije, p.o.
Ljubljana

Št. 0042/32-308/56-96 Ob-4171

Na podlagi prvega odstavka 12. člena
uredbe o uveljavljanju ugovora vesti vo-
jaški dolžnosti in o izvajanju civilne službe
(Ur. l. RS, št. 34/96) in v skladu z odredbo o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), Ministrstvo za notranje zadeve ob-
javlja

javni razpis
za izbiro organizacij in služb, v katerih

se bo izvajala civilna služba kot
nadomestilo vojaškemu roku

I. Predmet razpisa
Sprejemanje vlog organizacij in služb,

ki želijo pridobiti status organizacije ali
službe, v kateri se bo izvajala civilna služba
kot nadomestilo vojaškemu roku (v nadalje-
vanju civilna služba) na podlagi 41. člena
zakona o vojaški dolžnosti (Ur. l. RS, št.
18/91 in 74/95).

1. Splošni pogoji za izvajanje civilne
službe

Nadomestna civilna služba kot nadome-
stilo vojaškemu roku se izvaja v sistemu za
zaščito, reševanje in pomoč oziroma v vlad-
nih in nevladnih organizacijah, ki opravlja-
jo reševalno, humanitarno in drugo dejav-
nost, ki je javnega pomena in ki jih na pod-
lagi javnega razpisa praviloma na vsaki dve
leti določa minister, pristojen za upravo.

II. Predvideni rok za začetek izvajanja
civilne službe kot nadomestila vojaškemu
roku v skladu s citirano uredbo o uveljavlja-
nju ugovora vesti vojaški dolžnosti in o iz-
vajanju civilne službe je 16. 12. 1996.

III. Ponudba oziroma vloga mora vsebo-
vati:

1. naziv in naslov organizacije ali službe;
navedbo dejavnosti, s katero se ukvarja ter
dokazilo (npr. registracijo s strani sodišča
oziroma drugega pristojnega organa), da
opravljajo dejavnost, ki spada v sistem zašči-
te, reševanja in pomoči oziroma reševalno,
humanitarno ali drugo dejavnost, ki je javne-
ga pomena; dokument mora biti overjen in
ne sme biti starejši od treh mesecev;

2. dokazilo o izpolnjevanju pogojev za
nastanitev in prehrano državljanov med
opravljanjem civilne službe (npr. uporabno
dovoljenje, najemna pogodba...) in za zago-
tovitev pravic in obveznosti teh državljanov
v obsegu, kot je s predpisi in pravili službe
določen za vojake med služenjem vojaške-
ga roka;

3. natančen program usposabljanja dr-
žavljanov za opravljanje civilne službe z

opisom del in nalog, ki jih bodo opravljali, z
navedbo razpoložljivih delovnih mest ter
njihovo število in lokacijo objektov, v kate-
rih se bo izvajala civilna služba;

4. program opravljanja nadomestne ci-
vilne službe za ves čas trajanja službe, iz
katerega naj bo po možnosti razvidno dnev-
no opravljanje del in nalog iz programa us-
posabljanja;

5. imena odgovornih oseb za vodenje in
nadzor nad opravljanjem civilne službe;

6. datum, do katerega velja ponudba, pri
čemer veljavnost ponudbe ne sme biti kraj-
ša od 60 dni od dneva razpisa;

7. navedbo pooblaščene osebe, ki daje
tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo in izjavo o možnostih ogleda pro-
storov.

IV. Merila:
– ob izpolnjevanju vseh pogojev za iz-

vajanje civilne službe bodo imele prednost
tiste organizacije in službe, ki v skladu z
zakonom delujejo na področjih sistema
zaščite, reševanja in pomoči,

– program izvajanja civilne službe bo po-
tekal v organizacijah ali službah, ki bodo
izpolnjevale z zakonom določene pogoje za
izvajanje civilne službe in izkazovale bolj-
šo organizacijo in delovanje pri izvajanju
programa usposabljanja in opravljanja na-
domestnega civilnega služenja,

– terenska pokritost,
– reference.
V. Organizacijam in službam, v katerih se

bo izvajala civilna služba, se povrnejo stroški
izvajanja civilne službe v višini kot pripadajo
vojakom na služenju vojaškega roka.

VI. Informacije in druga pojasnila v zve-
zi s pripravo ponudbe lahko ponudniki do-
bijo na Ministrstvu za notranje zadeve RS,
Uprava za sistem in delovanje državne upra-
ve, Beethovnova 3, Ljubljana, pri Stanisla-
vu Rupniku, vsak delovni dan od 4. 10. 1996
do 4. 11. 1996, med 7. in 15. uro
(tel. 061/125-14-73).

VII. Ponudba mora biti oblikovana po
točkah, navedenih v javnem razpisu pod toč-
ko III.

VIII. Pisne ponudbe z vso potrebno do-
kumentacijo in z oznako: “Ne odpiraj – po-
nudba št. 308/56-96 – civilna služba kot
nadomestilo vojaškemu roku” – ime in na-
slov ponudnika, je treba predložiti v zaprti
ovojnici na Ministrstvo za notranje zadeve
RS, Štefanova 2, 1000 Ljubljana.

Ovojnica s ponudbo mora v vložišče na
ta naslov prispeti ne glede na vrsto prenosa
te pošiljke, do vključno 5. 11. 1996 do
12. ure.

IX. Odpiranje ponudb bo 6. 11. 1996 ob
10. uri, v prostorih Ministrstva za notranje
zadeve RS, Beethovnova 3, Ljubljana,
3. nadstropje, sejna soba.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pisno pooblastilo za zastopanje.

X. Nepravočasne ali nepravilno oprem-
ljene ponudbe se ne bodo obravnavale in
bodo vrnjene ponudnikom.

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki ne
bodo v skladu z razpisnimi pogoji, bodo
izločene.

XI. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni v roku 15 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

XII. Seznam organizacij in služb, v ka-
terih se bo na podlagi citirane uredbe izva-
jala nadomestna civilna služba kot nadome-
stilo vojaškemu roku, se objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 0048-308/57-96 Ob-4172

Ministrstvo za notranje zadeve Republi-
ke Slovenije objavlja na podlagi zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
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: za objekt Ministrstvo za

notranje zadeve RS, Uprava za notranje
zadeve Ljubljana, Pohištvena oprema
pisarniških prostorov, Prušnikova 51
1. Predmet razpisa je pisarniška oprema

pisarniških prostorov Prušnikova 51, Ljub-
ljana.

2. Orientacijska vrednost del je pod
1. točko tega razpisa.

3. Lokacija del: Ljubljana-Šentvid.
4. Predviden pričetek del je po podpisu

pogodbe – predvidoma 15. 11. 1996, zaklju-
ček del in montaže 20. 11. 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.
Natančneje so merila za najugodnejšega

ponudnika dana v razpisnih pogojih, katere
ponudnik prejme ob dvigu dokumentacije.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naju-
godnejši.

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. 308/57-96 za Pi-
sarniška oprema pisarniških prostorov Pru-
šnikova 51, Ljubljana – dokumentacija”,
druga kuverta z oznako “Ne odpiraj – javni
razpis št. 308/57-96 za Pisarniška oprema
pisarniških prostorov Prušnikova 51, Ljub-
ljana – ponudba”.

Na vsaki kuverti mora biti navedeno, na
katera dela tega razpisa se dela nanašajo, ter
ime in naslov ponudnika.

Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
MNZ – RS, Štefanova 2, 1000 Ljubljana.

Ponudbe morajo prispeti na naslov do
24. 10. 1996 do 12. ure.

Ponudbe so lahko tudi vročene do istega
dne v sprejemno pisarno MNZ – RS, Štefa-
nova 2, Ljubljana.

8. Odpiranje ponudb bo 25. 10. 1996 ob
8. uri, v prostorih MNZ – RS, Kotnikova 8,
Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastila za zastopanje.

9. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno,
ki ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena.
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V kuverti za dokumentacijo mora biti
priložena veljavna registracija, overjena na
sodišču z datumom, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev od dneva razpisa, podpisa-
ni in žigosani razpisni pogoji, podatki o fi-
nančnem stanju (BON-1, BON-2 oziroma
BON-3), v nasprotnem primeru bo ponudba
izločena iz nadaljnje obravnave.

Samostojni podjetniki predložijo overje-
no potrdilo pristojnega organa za dejavnost,
zaključni račun in izjavo banke o povpreč-
nem mesečnem stanju na žiro računu za zad-
nje tri mesece.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

11. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo ob predložitvi pooblastila v dveh
izvodih na Oddelku za gradnje in investicij-
sko vzdrževanje, Cankarjeva 4, Ljubljana,
vsak delovnik, 8., 9. in 10. 10. 1996 (torek,
sreda, četrtek), od 9. do 12. ure.

Drugi izvod pooblastila se potrdi.
12. Vsa morebitna pojasnila se dobe na

istem naslovu (11. točka) ali po tel.
061/302-552, med 7. in 8. uro, pri Janiju
Topolov.

Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije

Št. 2707/96 Ob-4181

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93), Rudnik Senovo v
zapiranju, d.o.o., Titova 106, Senovo, ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo rudarskih

projektov za likvidacijo X. in IX.
obzorja v jami Zakov

I. Splošni podatki
1. Investitor: Rudnik Senovo v zapira-

nju, d.o.o., Titova 106, Senovo.
2. Predmet razpisa: izdelava dveh rudar-

skih projektov, in sicer:
a) RP “Likvidacija X. obzorja k. 0 v jami

Zakov”,
b) RP: “Likvidacija IX. obzorja k. 52 v

jami Zakov”.
3. Orientacijska vrednost del znaša

4,000.000 SIT.
II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik mora izdelati ponudbo za

oba rudarska projekta, ločeno po posamez-
nih postavkah za posamezni objekt.

2. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

3. Vsak ponudnik mora podati izjavo, da
je proučil terenske razmere in da nima pri-
pomb. Če ima pripombe k razpisni doku-
mentaciji, jih naj ponudnik napiše v posebni
prilogi.

III. Posebni pogoji
1. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil

vsa dela po svoji ponudbi pravilno in kvali-
tetno in to v skladu s tehnično dokumentaci-
jo, veljavnimi zakoni predpisi, standardi,
tehničnimi navodili in normami in to v po-
godbenem roku, kolikor bo z njim sklenjena
pogodba.

IV. Splošni pogoji
Potencialni interesenti lahko dvignejo

dokumentacijo na sedežu razpisovalca proti

plačilu 5.000 SIT (št. ŽR 51600-601-24464
Rudnik Senovo v zapiranju), kjer lahko pri-
dobijo tudi vse eventualno potrebne dodat-
ne informacije (kontaktna oseba je tehnični
vodja rudnika Drago Klanšček, dipl. inž.
rud., tel. 0608/79-300).

Morebitni ogled predelov jame, ki so
predmet razpisne dokumentacije, je možen
na podlagi predhodne napovedi tehničnemu
vodji rudnika.

V. Končna določila
Investitor bo pri izbiri najugodnejšega

ponudnika upošteval naslednje kriterije in
merila:

– dokazilo o registraciji za izdelavo ru-
darskih projektov,

– predračun,
– fiksnost cen,
– reference in seznam podizvajalcev,
– plačilni pogoji,
– krediti,
– BON 1 in BON 2,
– investitor si pridržuje pravico, da gle-

de na ostale kriterije, najcenejše ponudbe
ne izbere kot najugodnejše,

– investitor si pridržuje pravico oddati
delo različnim ponudnikom,

– investitor si pridržuje pravico korigi-
rati obseg del glede na razpisno dokumenta-
cijo.

Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala
naslednje elemente:

1. firmo oziroma ime ponudnika,
2. dokazilo o registraciji in dovoljenje

za opravljanje rudarskih projektov (43. člen
zakona o rudarstvu),

3. ponudbeno ceno, ločeno za posamez-
ni projekt, način plačila,

4. rok izdelave s terminskim planom,
5. opcija ponudbe,
6. ponudbi mora biti priložena naslednja

ponudbena dokumentacija:
– izjava, da je ponudnik proučil terenske

razmere in obseg del,
– akceptni nalog za resnost ponudbe v

višini 10% ponudbenih del.
Pisne ponudbe morajo prispeti najkasne-

je v desetih dneh po objavi v Uradnem listu
RS, do 10. ure, na naslov: Rudnik Senovo, v
zapiranju, Titova 106, 8281 Senovo.

Pisne ponudbe dostavite v zaprti kuverti
z oznako “Ponudba – Ne odpiraj (Izdelava
RP za likvidacijo X. in IX. obzorja v jami
Zakov)”.

Odpiranje ponudb bo v sejni sobi podjet-
ja na Titovi 106 na Senovem (upravna
zgradba), deseti dan po objavi v Uradnem
listu RS, ob 10.30.

Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.,
Senovo

Št. 96-100445/163 Ob-4182

Ministrstvo za obrambo Republike Slo-
venije, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana,
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
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Kardeljeva ploščad 26,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izvajanje tekočega in
investicijskega vzdrževanja na objektih Mi-
nistrstva za obrambo Republike Slovenije.

3. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nejo ponudniki, ki jim je bila priznana spo-
sobnost po sklepu MORS, št. 351-1762/96 z
dne 24. 6. 1996, iz točke A1 in A2.

4. Ponudniki se morajo do 10. 10. 1996
do 12. ure, predhodno osebno prijaviti in
predložiti dokazilo o vplačilu stroškov raz-
pisa v višini 37.200 SIT na žiro račun št.
50100-637-55216, na Ministrstvu za obram-
bo, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, prit-
ličje, soba 261 (Štraus).

5. Dokumentacijo lahko dvignejo ob
predložitvi pismenega pooblastila dne 17.
10. 1996, med 9. in 14. uro, na Ministrstvu
za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, Ljub-
ljana, pritličje, soba 261 (Štraus).

6. Naročnik praviloma izbira izvajalce
po posameznih območjih in si pridržuje pra-
vico glede na prispele ponudbe, izbrati ene-
ga ali več izvajalcev za vsako posamezno
območje.

Orientacijska vrednost del za posamez-
no območje je 80,000.000 SIT.

7. Rok pričetka del je 1. 1. 1997.
8. Rok dokončanja del je 31. 12. 1998.
9. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so razvidna iz razpisne dokumenta-
cije. Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zah-
tevanih podatkov, se izloči iz nadaljnje
obravnave.

10. Ponudbe naj bodo izdelane na origi-
nalnih popisih in priloženih disketah. Po-
nudbe v zaprtih kuvertah, označene z ozna-
ko: “Ne odpiraj – javni razpis – vzdrževanje
1997” morajo ponudniki predložiti osebno
ali poslati priporočeno na naslov naročnika
najkasneje do četrtka, 7. 11. 1996 do 9. ure.

11. Javno odpiranje ponudb bo 7. 11.
1996 ob 10. uri, v prostorih MORS, sejna
soba, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo navzoči
pri odpiranju ponudb, morajo predložiti pi-
sno pooblastilo za zastopanje.

12. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za obrambo

Št. 846/96 Ob-4183

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 urejanje prostora in
okolje, Ljubljanska 89, Domžale, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za predelavo ločeno

zbranih komunalnih odpadkov na
območju Občine Domžale

1. Naročnik: Občina Domžale, Ljubljan-
ska cesta 69, Domžale.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
predelavo ločeno zbranih komunalnih od-
padkov z območja Občine Domžale. Pred-
videno je zbiranje in predelava naslednjih
vrst odpadkov:

– organski odpadki – 2358 ton/leto,
– papir – 786 ton/leto,
– steklo – 393 ton/leto,
– nevarni odpadki iz gospodinjstev (ba-

terije, odpadni laki, topila, olja...),
– drugi odpadki, za katere bi morebitni

ponudniki imeli komercialni interes (kovi-
ne, plastika, gume...).

Ponudniki se lahko prijavijo za opravlja-
nje storitev za eno ali več storitev.
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3. Papir in steklo bosta predvidoma lo-
čeno zbrana na 110 zbirnih mestih, organ-
ski odpadki pa bodo zbrani pri individual-
nih hišah in blokih (9215 mest). Zbiranje
drugih odpadkov bo organizirano po dogo-
voru s ponudnikom. Odvoz odpadkov bo
opravljala obstoječa služba ravnanja z od-
padki na kraj in način, ki ga bo določil
ponudnik.

4. Financiranje predelave odpadkov lah-
ko poteka za posamezne vrste odpadkov za
enega od naslednjih primerov, pri čemer bo-
do imeli prednost ponudniki za občino ugod-
nejšega načina:

– postavitev zabojnikov in stroški zbira-
nja se pokrivajo s ceno prodanih ločeno
zbranih odpadkov, torej ponudnik nosi vse
stroške,

– zabojnike postavi občina na lastne
stroške, izvajalec s ceno prodanih odpad-
kov pokriva stroške zbiranja odpadkov,

– iz taks za zbiranje komunalnih odpad-
kov se pokrivajo stroški ločenega zbiranja
in ravnanja z odpadki, vendar največ do
višine stroškov deponiranja odpadkov.

5. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika;
– kontaktno osebo s telefonom;
– predlog načina zbiranja odpadkov;
– predlog načina predelave odpadkov:

zaželene so reference s tega področja, izkaz
o utečenem sodelovanju ali pismo o nameri
o sodelovanju s predelovalci odpadkov,

– finančna konstrukcija zbiranja in pre-
delave odpadkov z navedbo stroškov
postavitve in amortizacije zabojnikov, more-
bitna investicija v obrat za predelavo od-
padkov, stroški predelave odpadkov, more-
bitni prihodki od prodaje surovin; obvezno
je potrebno navesti vir financiranja (občina,
takse ali ponudnik!),

– predlog garancije za izvajanje del;
– pogoji ponudnika, pod katerimi bo lah-

ko izvajal storitev (npr. zahtevani posebni
zabojniki, lokacija izvajanja storitve ipd.);

– terminski načrt uvajanja storitve zbira-
nja odpadkov oziroma datum začetka, če je
mogoče začeti v celotni občini naenkrat;

– dokazilo o registraciji za opravljanje
storitev;

– reference o opravljanju podobnih del.
6. Rok za začetek izvajanja storitev je 1.

1. 1997, zgodnejši začetek je ugodnost na-
ročnika.

7. Merila za izbor izvajalca so:
– zmožnost samoinvestiranja in obseg

ponudbe (možnost postavitve lastnih posod
za odpadke, predelava odpadkov ipd.);

– garancija za redno praznjenje in redno
vzdrževanje posod;

– reference pri podobnih delih.
Naročnik bo izbral izvajalca po lastni

presoji, glede na opisana merila za izbor. Z
izbranimi ponudniki bo Občina Domžale
sklenila pogodbo o opravljanju storitev.

8. Pisne ponudbe morajo prispeti v roku
30 dni od objave razpisa v Uradnem listu
RS, do 12. ure, na naslov naročnika pod
1. točko, v zaprti kuverti, s pripisom “Ne
odpiraj, javni razpis” in oznako “Ločeno
zbiranje odpadkov”.

9. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ob-
čine Domžale, Ljubljanska 69, I. nadstropje
– sejna soba, prvi naslednji dan po roku za
oddajo ponudb, ob 15. uri. Kolikor pade dan

odpiranja na soboto, nedeljo ali praznik, je
odpiranje prvi delovni dan.

10. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 8 dneh po odpiranju po-
nudb.

11. Občina si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika, če meni, da ne
zadovoljujejo pogojev.

12. Podrobnejše informacije o količinah
odpadkov in zbirnih mestih (načrti naselij z
vrisanimi mesti postavitve posod in projekt
ločenega zbiranja odpadkov v Občini Dom-
žale), lahko dobijo zainteresirani pri Anto-
nu Žbogarju, tel./faks 061/714-807 in
061/716-152.

Občina Domžale

Št. 322-17/96 Ob-4185

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) in na podlagi 39. člena zakona o goz-
dovih (Ur. l. RS, št. 30/93), Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljub-
ljana, Parmova 33, objavlja

javni razpis
za izbiro dobavitelja prometnih znakov

in opozorilnih tabel za gozdne ceste
1. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Parmova
33.

2. Predmet razpisa: prometni znaki, opo-
zorilne table in drogovi za označitev režima
prometa na gozdnih cestah.

3. Orientacijska vrednost je 3,600.000
SIT.

Orientacijske količine:
– znak prepovedi (premer 60 cm) – 120

kom,
– opozorilna tabla 60 × 30 cm z besedi-

lom “Gozdna cesta – uporabna na lastno
odgovornost” – 200 kom,

– drog za postavitev prom. znaka, 1 =
3,5 m (pocinkan) – 120 kom,

– prevleka za znak prepovedi z enotno
ključavnico – 120 kom.

4. Rok dobave: november 1996.
5. Dodatne informacije dobite na Mini-

strstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Ljubljana, Parmova 33, od 8. oktobra
1996 dalje, od 9. do 12. ure. Kontaktna ose-
ba je Jože Falkner, dipl. inž. gozd., tel.
061/323-643.

6. Ponudba mora obsegati elemente iz
12. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
Cena za ponujeno blago mora biti oblikova-
na za plačilo po dobavi, izražena v tolarski
vrednosti franko kupec. Prometni davek mo-
ra biti izkazan ločeno.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: kvaliteta, rok dobave, cena, pla-
čilni pogoji in druge ugodnosti, ki jih nudi
ponudnik.

8. Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 22. oktobra 1996 do 12. ure, na
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Ljubljana, Parmova 33.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj – ponudba za prometne
znake”. Na ovojnici naj bo napisan tudi to-
čen naslov ponudnika.

9. Javno odpiranje ponudb bo 23. okto-
bra 1996 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljub-

ljana, Parmova 33. Pri odpiranju ponudb
morajo imeti predstavniki ponudnikov pi-
sna pooblastila za zastopanje.

Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obrav-
navala in bodo zavrnjene.

Ponudbe brez vzorca ne bodo upošteva-
ne.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 0044-1-308/55/96 Ob-4187

Republika Slovenija, Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, ob-
javlja na podlagi zakona o izvrševanju pro-
računa (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za zavarovanje premoženja, oseb in

interesov MNZ
1. Naročnik: Ministrstvo za notranje za-

deve Republike Slovenije, Ljubljana, Štefa-
nova 2.

2. Predmet razpisa je zavarovanje pre-
moženja, oseb in interesov MNZ RS.

3. Orientacijska vrednost zavarovalnih
premij: 400,000.000 SIT.

4. Rok sklenitve polic: 1. 1. 1997, za
obdobje do 31. 12. 1997.

5. Ponudniki, ki želijo kandidirati na jav-
nem razpisu, dvignejo razpisno dokumenta-
cijo na podlagi pisnega pooblastila ponud-
nika, vsak dan od objave razpisa do vključ-
no 25. 10. 1996, med 8. in 9. uro, na MNZ
RS, Vodovodna 93/a, Ljubljana, soba št. 42.

6. Ponudba mora vsebovati:
– naslov in naziv dejavnosti podjetja,
– overjeno registracijo podjetja s strani

sodišča. Dokument ne sme biti starejši od
treh mesecev na dan odpiranja ponudb,

– originalni obrazec BON 2, ki na dan
odpiranja ne sme biti starejši od treh mese-
cev,

– podpisano in ožigosano razpisno do-
kumentacijo,

– navedbo pozavarovateljev, s katerimi
zavarovalnica sodeluje,

– kontaktna oseba, ki daje na zahtevo
naročnika informacije v zvezi s ponudbo.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– “cena” zavarovanja,
– pogoji zavarovanja,
– obseg zavarovanja,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika,
– dosedanje izkušnje v sodelovanju.
Natančneje pa so merila opredeljena v

razpisni dokumentaciji.
8. Ponudbe morajo prispeti v dveh ovoj-

nicah na naslov Ministrstvo za notranje za-
deve RS, Štefanova 2, Ljubljana, najpozne-
je do 6. 11. 1996 do 12. ure.

Ovojnica z dokumentacijo (registracija,
podatki o boniteti) mora biti označena: “Ne
odpiraj – Javni razpis št. 308/55/96 – doku-
mentacija”, ovojnica s ponudbo pa: “Ne od-
piraj – Javni razpis št. 308/55/96 – ponud-
ba”.
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Na ovojnici mora biti napisan točen na-
slov ponudnika.

Odpiranje ponudb bo 7. 11. 1996 ob 9.
uri, v prostorih MNZ, Beethovnova 3, Ljub-
ljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pisno pooblastilo za zastopanje.

9. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obrav-
navala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki v
ovojnici z dokumentacijo ne bodo vsebova-
le dokumentov iz 6. točke razpisa, bodo
izločene iz nadaljnje obravnave.

10. Dodatne informacije v zvezi z jav-
nim razpisom ponudniki dobijo od 8. do 9.
ure, vsak dan po objavi razpisa do vključno
30. 10. 1996, pri Renati Triler, na tel.
061/1683-021.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije

Ob-4191

Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje

storitev priprave publikacij do
tiskarskih originalov

1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Urad RS za prostorsko planiranje,
Ljubljana, Dunajska 47.

2. Predmet javnega razpisa je izbira iz-
vajalcev za opravljanje storitev priprave
publikacij do tiskarskih originalov, kar vse-
buje: prevzem materiala na naslovu, prelom
besedila po tipični strani, oblikovanje shem,
legend, tabel in ostalih ilustracij, skaniranje
ilustracij, fotografij in diapozitivov, obliko-
vanje naslovne strani, priprava in izdelava
tiskarskih filmov ter vseh storitev, ki so s
tem povezane.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 2,500.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka naloge je ok-
tober 1996.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– kvaliteta storitve in celovitost ponud-
be,

– reference ponudnika,
– ponudbena cena,
– trajanje izvajanja del.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo, ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela,
ki ne sme biti starejše od treh mesecev,

– izpolnjeno razpisno dokumentacijo, ki
jo ponudnik dvigne pri naročniku,

– reference ponudnika s področja razpi-
sanih del,

– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-
niku,

– datum, do katerega velja ponudba,
– vzorec pogodbe,
– način zavarovanja izpolnitve obvez-

nosti,

– navedbo pooblaščene osebe, ki daje
tolmačenja v zvezi s ponudbo.

7. Naročnik si pridržuje pravico možno-
sti pogajanja s ponudniki v postopku pripra-
ve analize ponudb s ciljem racionalnejšega
gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.

8. Ponudnik dvigne za izdelavo svoje po-
nudbe potrebno dokumentacijo na Mini-
strstvu za okolje in prostor, Uradu RS za
prostorsko planiranje, Ljubljana, Dunajska
47, pri Lei Javornik, 1. nadstropje, od 4. 10.
1996 do 11. 10. 1996, med 9. in 12. uro.
Informacije so na voljo pri E-mailu na na-
slovu: lea.javornik@mopupp.sigov.mail.si.

9. Popolna ponudba z oznako “Ne odpi-
raj, ponudba za javni razpis MOP-UPP –
prelom publikacij” ter na hrbtni strani izpi-
sanim nazivom in sedežem ponudnika, mo-
ra prispeti v zapečatenem ovitku na naslov
Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za
prostorsko planiranje, Dunajska 47, 1001
Ljubljana, p. p. 653, do vključno 14. 10.
1996.

10. Odpiranje ponudb bo v sredo, 16. 10.
1996 ob 10. uri, v I. nadstropju prostorov
Ministrstva za okolje in prostor, Urada RS
za prostorsko planiranje, Ljubljana, Dunaj-
ska 47. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
pooblaščeni predstavniki ponudnikov pisna
pooblastila za zastopanje.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

12. Upoštevane bodo ponudbe, ki izpol-
njujejo vse zahteve tega razpisa.

Ob-4190

Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje

storitev tiskanja publikacij in tiskovin
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor, Urad RS za prostorsko planiranje,
Ljubljana, Dunajska 47.

2. Predmet javnega razpisa je izbira iz-
vajalcev za opravljanje storitev tiska publi-
kacij in tiskovin ter vseh storitev, ki so s
tem povezane.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 5,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka naloge je ok-
tober 1996.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– kvaliteta  storitve  in  celovitost  po-
nudbe,

– reference ponudnika,
– ponudbena cena,
– trajanje izvajanja del.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela,
ki ne sme biti starejše od treh mesecev,

– izpolnjeno razpisno dokumentacijo, ki
jo ponudnik dvigne pri naročniku,

– reference ponudnika s področja razpi-
sanih del,

– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-
niku,

– datum, do katerega velja ponudba,
– vzorec pogodbe,
– način zavarovanja izpolnitve obveznosti,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje

tolmačenja v zvezi s ponudbo.
7. Naročnik si pridržuje pravico možno-

sti pogajanja s ponudniki v postopku pripra-
ve analize ponudb s ciljem racionalnejšega
gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.

8. Ponudnik dvigne za izdelavo svoje po-
nudbe potrebno dokumentacijo na Mini-
strstvu za okolje in prostor, Uradu RS za
prostorsko planiranje, Ljubljana, Dunajska
47, pri Lei Javornik, 4. nadstropje, od 4. 10.
1996 do 11. 10. 1996, med 9. in 12. uro.
Informacije so na voljo pri E-mailu na na-
slovu: lea.javornik@mopupp.sigov.mail.si.

9. Popolna ponudba z oznako “Ne odpi-
raj, ponudba za javni razpis MOP-UPP –
tiskanje publikacij in tiskovin” ter na hrbtni
strani izpisanim nazivom in sedežem po-
nudnika, mora prispeti v zapečatenem ovit-
ku na naslov Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Urad RS za prostorsko planiranje, Du-
najska 47, 1001 Ljubljana, p. p. 653, do
vključno 14. 10. 1996.

10. Odpiranje ponudb bo v sredo, 16. 10.
1996 ob 14. uri, v I. nadstropju prostorov
Ministrstva za okolje in prostor, Urada RS
za prostorsko planiranje, Ljubljana, Dunaj-
ska 47. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
pooblaščeni predstavniki ponudnikov pisna
pooblastila za zastopanje.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

12. Upoštevane bodo ponudbe, ki izpol-
njujejo vse zahteve tega razpisa.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Ob-4192

Javni razpis
za nabavo vozila

1. Predmet razpisa je nakup vozila Golf
Synero 4 × 4.

2. Orientacijska vrednost razpisa znaša
3,000.000 SIT.

3. Lokacija dostave: sedež Občine Vita-
nje, Vitanje 67.

4. Rok dobave: v najkrajšem možnem ča-
su po sklenitvi pogodbe.

5. Ponudba mora vsebovati tudi naslov
in naziv dejavnosti podjetja ter dokazila o
registraciji podjetja.

6. Cena mora biti fiksna in oblikovana
za plačilo v 30 dneh po dobavi.

7. Merila  za  izbiro  najugodnejše  po-
nudbe:

– kvaliteta, funkcionalnost, zanesljivost,
uporabnost,

– dobavni rok,
– garancija in servis,
– reference,
– cena,
– druge ugodnosti.
8. Ponudbe morajo prispeti na naslov

Občina Vitanje, Vitanje 67, do 14. 10. 1996
do 11.30.

Odpiranje ponudb bo 14. 10. 1996 ob 12.
uri, v prostorih Občine Vitanje.

Ponudbe naj bodo oddane v zaprti ku-
verti z oznako: “Ne odpiraj – ponudba na
razpis”.
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9. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanje.

10. Nepravočasno prispelih ponudb in
nepravilno opremljenih ponudb komisija ne
bo obravnavala in bodo zavrnjene.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od odpiranja ponudb.

Občina Vitanje

Ob-4196

Občina Tržič, Trg svobode 18, na podla-
gi določil odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 35/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za oddajo del: izgradnja objekta
kanalizacija Tržič–Kovor glavni

kanal “K”
Dokumentacija razpisanih del bo ob pla-

čani kotizaciji v višini 95.000 SIT, na raz-
polago v prostorih Občine Tržič, Trg svo-
bode 18, Tržič, v pisarni Urada za urejanje
prostora, pri Jani Grohar, od 7. 10. 1996 do
9. 10. 1996.

Orientacijska vrednost del znaša
12,000.000 SIT.

Ponudbo za javni razpis predložite do
14. 10. 1996 do 9. ure, na Občino Tržič, v
tajništvo župana, Trg svobode 18, 4290 Tr-
žič.

Javno odpiranje ponudb bo 15. 10. 1996
ob 10. uri, v mali sejni sobi na Občini Tržič,
Trg svobode 18.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj! Ponudba za izgradnjo
objekta kanalizacija Tržič–Kovor glavni ka-
nal ‘K’”.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje do 25. 10. 1996.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so:

– strokovna usposobljenost (reference),
– rok izvedbe,
– cena.

Občina Tržič

Št. 3801-4/96-2 Ob-4200

Računsko sodišče Republike Slovenije,
Ljubljana, Prežihova 4, objavlja na podlagi
določil zakona o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nakup osebnega avta

1. Naročnik: Računsko sodišče Republi-
ke Slovenije, Ljubljana, Prežihova 4.

2. Predmet razpisa: osebni avto prostor-
nine motorja od 2500 do 3000 ccm, z ben-
cinskim motorjem, ABS zavorami, zračni-
mi blazinami, avtomatsko klima napravo,
servo volanom, električnim pomikanjem ste-
kel in ogledal, radiom, kovinske barve.

Okvirna vrednost vozila je do 6 mio SIT.
Ponujeno vozilo mora zadoščati tehnič-

nim pogojem, imeti mora zagotovljen servis
in rezervne dele ter obvezno opremo.

3. Predvideni dobavni rok je november
1996.

4. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za

izvajanje javnega razpisa, vsebovati morajo
predračun, predlog pogodbe, izpolnjene bo-
nitetne obrazce BON 2 ali BON 3, dokazilo
o registraciji, seznam sevisov in prospekte.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– roki dobave, garancijski rok in pogoji,
– fiksna cena in rok plačila najmanj 30

dni po dobavi,
– reference in status pooblaščenega pro-

dajalca,
– ugodnosti pri nudenju servisnih stori-

tev in nabavi rezervnih delov.
6. Rok za oddajo ponudb je 10 dni od

dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, na naslov Računsko sodišče Re-
publike Slovenije, Prežihova 4, Ljubljana.
Ponudbe je treba dostaviti v zaprti kuverti z
naslovom ponudnika in oznako “Ne odpiraj
– javni razpis – za nakup avta”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 16. 10.
1996 ob 14. uri, v prostorih Računskega
sodišča Republike Slovenije, Prežihova 4,
Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov morajo imeti
pisna pooblastila za zastopanje.

8. Za podrobnejše podatke za izdelavo
ponudb lahko kličete vsak delovni dan od 9.
do 10. ure, na tel. 061/178-58-81 (Adrian
Planinšek).

Računsko sodišče Republike Slovenije

Št. 90/96 Ob-4202

Republika Slovenija, Center vlade za in-
formatiko, objavlja na podlagi zakona o iz-
vrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96) ter odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za dobavo in instalacijo dodatne opreme

za centralni računalniški sistem IBM
I. Predmet razpisa je:
A. dobava in instalacija avtomatske

knjižnice kasetnih trakovnih enot,
B. razširitev iz 8 na 16 ESCON priključ-

kov s hitrostjo najmanj 11 MB na sekundo,
za centralni računalniški sistem IBM

9021 model 580 in operacijski sistem MVS
ESA SP-JES2 V3 rel. 1 z MVS/DFP 3.1.1.

II. Oprema pod točko 1.A. mora izpol-
njevati naslednje zahteve:

1. Kapaciteta avtomatske knjižnice mo-
ra biti najmanj 1000 kaset in mora dopušča-
ti možnost razširitve.

2. Vsebovati mora najmanj 4 tračne eno-
te, kompatibilne z IBM 3490E, s kapaciteto
kasete 2,4 GB. Zaželjeno je, da sta vsebova-
ni tudi 2 tračni enoti s kapaciteto kasete nad
20 GB.

3. Avtomatska knjižnica mora imeti
možnost priključitve na ESCON priključek.
Hitrost prenosa podatkov mora biti najmanj
9 MB na sekundo.

4. Zmogljivost avtomatske knjižnice mo-
ra biti najmanj 250 montaž/demontaž na uro.

5. Zaželjena je možnost vgraditve
SCSI-2 priključkov.

III. Ponudnik lahko vloži ponudbo za
točko I.A., I.B. ali obe.

IV. Okvirna orientacijska vrednost opre-
me znaša za točko I.A. 70,000.000 SIT, za
točko I.B. pa 5,000.000 SIT.

V. Oprema mora biti nova. Ponudnik mo-
ra obvezno ponuditi 1-mesečno brezplačno
testiranje opreme, sicer bo ponudba zavr-
njena.

VI. Vsaka  ponudba  mora  vsebovati
naslednje  elemente,  podane  po  vrstnem
redu:

1. fotokopije vseh veljavnih registrskih
podatkov ponudnika;

2. podatke o boniteti ponudnika za leto
1995 (BON1 in BON2 ali BON3 ali revizij-
sko ali drugo ekvivalentno poročilo o fi-
nančnem stanju ponudnika);

3. rok, v katerem je ponudnik sposoben
na lokaciji naročnika instalirati opremo za
testiranje;

4. dobavni rok;
5. garancijski rok z navedbo odzivnega

časa, časa popravila, lokacijo servisa in lo-
kacijo rezervnih delov;

6. rok veljavnosti ponudbe;
7. fotokopijo certifikata o poreklu opre-

me;
8. fotokopije atestov v skladu s predpisi

ali fotokopije tujih atestov in izjavo, da bo
predpisane ateste pridobil do konca testira-
nja;

9. cene v SIT fco lokacija naročnika, in-
stalirano in preizkušeno;

10. reference ponudnika s področja po-
nudbe;

11. fotokopije licenc za programsko
opremo;

12. reference ponujene opreme, pri če-
mer ponudnik lahko ponudi tudi možnost
ogleda opreme v obratovanju;

13. popolno tehnično dokumentacijo;
15. izjavo, da vse fotokopije listin v po-

nudbi ustrezajo originalu in da so vse na-
vedbe ponudnika resnične.

VII. Naročnik bo opremo plačal v roku
45 dni po instalaciji.

VIII. Vsa dodatna pojasnila v zvezi z raz-
pisom lahko ponudniki dobijo pri Dušanu
Šaleharju, tel. 1257-100.

IX. Kriteriji za izbiro:
1. skladnost ponudbe z zahtevami razpi-

sa;
2. reference in ustreznost ponujene opre-

me;
3. poslovni status ponudnika;
4. servisni pogoji in lokacija servisa;
5. cena;
6. reference ponudnika.
X. Naročnik bo zavrnil vse ponudbe, ki

ne bodo formalno ustrezale zahtevam VI.
točke  tega razpisa.

XI. Naročnik izključuje obveznost spre-
jeti najcenejšo ali katerokoli ponudbo.

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki
bodo prispele v zaprti ovojnici z oznako
“Ne odpiraj – javni razpis – robot-1” v
delovnem času do 29. 10. 1996 do 14. ure,
v tajništvo naročnika na naslov: Center vla-
de  za  informatiko,  Jadranska  21,  Ljub-
ljana.

Javno odpiranje ponudb, na katerega so
vabljeni zastopniki ponudnikov, bo v četr-
tek, 29. 10. 1996 ob 14.15, v prostorih Cen-
tra vlade za informatiko, Jadranska 21, Ljub-
ljana.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni do
29. 11. 1996.

Vlada Republike Slovenije
Center Vlade za informatiko
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Ob-4207

Na podlagi 20. člena zakona o financi-
ranju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90,
34/91 in 7/93) ter odredbe o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo določe-
nih del, ki se financirajo iz proračuna obči-
ne in iz sredstev KS Tomaj (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) objavlja Krajevna skup-
nost Tomaj

javni razpis
za izbiro izvajalca gradbenih del za

ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje
ceste v novem naselju Križa

Predmet razpisa so naslednja gradbena
dela:

– postavljanje profilov ceste,
– izdelava cestnih požiralnikov in poni-

kovalnic,
– izdelava in planiranje zgornjega ustro-

ja ceste,
– asfaltiranje ceste,
– manjša nepredvidena dela.
Vsa dela se vrednotijo v okvirni vredno-

sti 18,000.000 SIT.
Dokumentacija razpisanih del je na raz-

polago pri Urošu Colja, v pisarni št. 68 v II.
nadstropju Občine Sežana.

Rok za dvig dokumentacije je od objave
razpisa v Uradnem listu RS, do vključno
osmega dne po objavi razpisa.

Rok za oddajo ponudb je do petka,
25. 10. 1996 do 11. ure, v sprejemni pisarni
župana.

Ponudbe morajo biti zapečatene in ozna-
čene z “Ne odpiraj – ponudba” in z imenom
“Ureditev odvodnjavanja in asfaltiranja ce-
ste v novem naselju Križa”.

Odpiranje ponudb bo v torek, 29. 10.
1996 ob 8. uri, v prostorih pisarne št. 68
Občine Sežana.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so:

– naslov ponudnika z dokazilom o regi-
straciji in z odločbo o izpolnjevanju predpi-
sanih pogojev za opravljanje dejavnosti,

– usposobljenost ponudnika,
– cenenost ponudbe na žigosanih po-

pisih,
– opcija ponudbe,
– plačilni pogoji,
– roki izvedbe del,
– garancijski rok,
– reference,
– najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
Investitor si pridržuje pravico spremeni-

ti obseg del, glede na planirana sredstva.
Navedena dela se bodo izvajala v II. pol-

letju leta 1996 po sklenjeni in podpisani
pogodbi.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v desetih dneh po odpiranju ponudb.

Krajevna skupnost Tomaj

Št. 34100/0420/96 Ob-4206

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Mestna občina Maribor

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo

razvojnega programa Mestne občine
Maribor, na področju prometa

1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor.

2. Predmet razpisa: razvojni program
Mestne občine Maribor za področje prome-
ta, ki obsega cestno omrežje za motorni pro-
met, kolesarske poti, površine za pešce, jav-
ni potniški avtobusni promet, mirujoči pro-
met.

Pričetek razpisanih del je predviden po
podpisu pogodbe do konca oktobra 1996.

Orientacijski rok za izdelavo razpisane
naloge je 3 mesece.

3. Orientacijska vrednost del znaša:
3,500.000 SIT.

4. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil in mora vsebovati vse potrebne
sestavine, ki so podrobneje razvidne iz pro-
jektne naloge. Čas veljavnosti ponudbe mo-
ra biti najmanj 45 dni.

5. Ponudniki lahko pridobijo razpisno
dokumentacijo in dodatne informacije v zve-
zi z razpisom v Mestni občini Maribor, Od-
delek za urejanje prostora, Prešernova 6/III,
tel./faks 062/212-676.

6. Podpisane in pravilno opremljene po-
nudbe z vso zahtevano dokumentacijo mo-
rajo prispeti v vložišče Oddelka za urejanje
prostora, Prešernova 6/II, do vključno
18. 10. 1996 do 10. ure.

Ponudbe morajo biti v zapečateni kuver-
ti z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za izde-
lavo razvojnega programa Mestne občine
Maribor, na področju prometa”.

8. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo 18. 10. 1996 ob 10. uri, v prosto-
rih Oddelka za urejanje prostora, Prešerno-
va 6/III, soba 1. Prisotni predstavniki po-
nudnikov morajo predložiti pisno pooblasti-
lo za zastopanje pri odpiranju ponudb.

9. Najugodnejši ponudnik bo izbran na
osnovi naslednjih meril:

– ugodnejša ponudbena cena in plačilni
pogoji,

– kvaliteta podrobne razdelave projekt-
ne naloge,

– reference ponudnika in delovne sku-
pine,

– ugodnejši roki izdelave naloge in ga-
rancija za njihovo doseganje.

10. Ponudniki bodo o izboru izvajalca
obveščeni najkasneje v 10 dneh po zaklju-
čenem roku za vložitev ponudb.

Mestna občina Maribor

Št. 7-32 Ob-4127

Na podlagi 7.1 člena statuta delniške
družbe MDS Metalka, d.d., Ljubljana, Par-
mova 14, sklicuje začasna uprava družbe

1. sejo skupščine
družbe MDS Metalka, d.d.,

ki bo dne 5. 11. 1996 ob 12. uri na sede-
žu družbe v Ljubljani, Parmova 14.

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

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 zača-

sne uprave o poteku in zaključku lastnin-
skega preoblikovanja podjetja z ugotovitva-
mi o vpisu in vplačilu delnic ter stroških
postopka.

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. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila začasne uprave za leto 1995.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo začasne uprave.

8. Odločanje o delitvi dobička
Predlog sklepa: na predlog začasne upra-

ve in na podlagi mnenja začasnega nadzor-
nega sveta se sprejme delitev dobička za
poslovna leta 1993, 1994 in 1995 v predlo-
ženem besedilu.

9. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvoli se člane nadzor-

nega sveta – predstavnike delničarjev po
predlogu začasnega nadzornega sveta.

10. Določitev nagrad za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se določijo nagrade skladno s predlogom.

11. Informacije delničarjem.
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 ter
svojo udeležbo pismeno najavili upravi
družbe vsaj 3 dni pred datumom seje skupš-
čine oziroma njihovi zastopniki in pooblaš-
čenci, ki predložijo pismena pooblastila.
Pooblastilo mora biti pisno ter ostane druž-
bi.

Poziva se udeležence skupščine, da se
ob prihodu na skupščino prijavijo pri Dori
Černe v tajništvu družbe najmanj 60 minut
pred objavljenim pričetkom seje skupščine,
da podpišejo listo prisotnih ter prevzamejo
glasovalni listek.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe pri Ta-
nji Rožnik v tajništvu družbe vsak dan od
10. do 12. ure.

Delničarji lahko svoje protipredloge, ki
morajo biti pismeni in obrazloženi ter sklad-
ni z zakonom vložijo v roku znotraj 7 dni od
objave sklica skupščine, priporočeno po po-
šti ali neposredno v tajništvu družbe na nje-
nem sedežu.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne ob
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14. uri v istih prostorih. Na ponovnem skli-
cu bo skupščina sklepala ne glede na višino
zastopanega kapitala.

MDS Metalka, d.d.,
začasna uprava družbe

Št. 55/96 Ob-4130

Začasna uprava družbe Zlatorog, podjet-
je za ustanavljanje, financiranje, upravlja-
nje ter opravljanje trgovinske dejavnosti,
d.d., Maribor, s sedežem v Mariboru, Ul.
10. oktobra 9, vabi delničarje na

1. sejo skupščine
družbe Zlatorog, d.d., Maribor

Okrožno sodišče v Mariboru je dne 7. 6.
1996 registriralo delniško družbo in potrdi-
lo statut. Začasna uprava ugotavlja, da so s
tem izpolnjeni pogoji za sklic skupščine.
Začasna uprava sklicuje skupščino dne
30. 10. 1996 ob 13. uri na sedežu družbe
Mapetrol, d.o.o., Maribor, Lihartova 17/a.

Predlog dnevnega reda:
1. Imenovanje organov skupščine, zapi-

snikarja in notarja.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o

imenovanju organov skupščine, zapisnikar-
ja in notarja.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Na osnovi poročila preštevalcev glasov

predsednik skupščine ugotovi, da je skupš-
čina sklepčna.

3. Seznanitev z dnevnim redom.
Predsednik seznani skupščino  z dnev-

nim redom.
4. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik

skupščine v predlaganem besedilu.
5. Poročilo o poteku lastninskega preob-

likovanja.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev se

seznani s potekom lastninskega preobliko-
vanja.

6. Obravnava poslovnega poročila upra-
ve o poslovanju družbe.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poslovno poročilo uprave o poslovanju druž-
be.

7. Sklep o delitvi dobička za poslovna
leta 1993, 1994 in 1995.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in mnenju začasnega nadzornega sveta
se sprejme sklep o delitvi dobička za leta
1993, 1994 in 1995.

8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predlog za-

časnega nadzornega sveta o imenovanju re-
vizorja.

9. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o

imenovanju nadzornega sveta.
10. Določitev nagrad za člane nadzorne-

ga sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o do-

ločitvi nagrad za člane nadzornega sveta.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno

prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine in so vpisani v delniško knjigo
(KDD) tri dni pred zasedanjem skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine pred začetkom zasedanja, kjer bo-
do s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli glasovnice.

Gradivo za skupščino, bo na vpogled
vsak delovni dan na sedežu družbe Zlato-
rog, d.d., Maribor, Ulica 10. oktobra 9, od
10. do 13. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni upra-
vi v sedmih dneh od objave sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina zopet sestane. V tem pri-
meru je skupščina sklepčna ne glede na vi-
šino zastopanega kapitala.

Zlatorog, d.d., Maribor
začasna uprava

Ob-4131

Začasna uprava družbe Toplice Dobrna,
d.d., Dobrna 50, Dobrna, vabi delničarje na

1. skupščino družbe
Toplice Dobrna, d.d., Dobrna

Okrožno sodišče v Celju je dne 3. 4.
1996 registriralo delniško družbo in potrdi-
lo statut. Začasna uprava ugotavlja, da so s
tem izpolnjeni pogoji za sklic skupščine.
Začasna uprava sklicuje skupščino dne 5. 11.
1996 ob 12. uri, v dvorani Zdraviliškega
doma – 1. nadstropje, Dobrna 54, Dobrna.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-

čina sklepčna in lahko veljavno odločba.
2. Imenovanje organov skupščine, zapi-

snikarja in notarja.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o

imenovanju organov skupščine, zapisnikar-
ja in notarja.

3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagan

dnevni red.
4. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik

skupščine v predlaganem besedilu.
5. Poročilo o lastninskem preoblikova-

nju podjetja.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

lastninskem preoblikovanju podjetja.
6. Poročilo o poslovanju družbe za ob-

dobje 1993–1996 ter smernice poslovne po-
litike.

Predlog sklepa: sprejme se informacija
začasne uprave.

7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predlog za-

časnega nadzornega sveta o imenovanju re-
vizorja.

8. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se člani nadzor-

nega sveta v predlagani sestavi.
9. Določitev sejnin članov nadzornega

sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o vi-

šini sejnin za člane nadzornega sveta.
Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe. Najkasneje 10 dni pred sejo skupš-
čine se pri družbi shrani pooblastilo in pred-
loži na vpogled pooblastiteljevo potrdilo o
lastništvu delnic.

Prijava udeležbe na skupščini.
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delni-
čarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno po-
šiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni
pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bo-
do s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli ustrezno gradivo.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
pri Presekarju med 11. in 13. uro.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po
objavi tega sklica na sedežu družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje na istem
mestu 30 minut kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna, ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Toplice Dobrna, d.d., Dobrna
začasna uprava

Ob-4132

Uprava delniške družbe Plutal, d.d., na
podlagi 17. člena statuta in 283. člena zako-
na o gospodarskih družbah sklicuje

1. redno sejo skupščine
družbe Plutal, d.d., Ljubljana, Cesta v

Gorice 8
ki bo dne 6. 11. 1996 ob 14. uri na sede-

žu družbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o

imenovanju organov skupščine po predlogu
uprave.

2. Letno poročilo in rezultati poslovanja
za leto 1995.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo za leto 1995  z mnenjem revi-
zorja in nadzornega sveta.

3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja

za leto 1996 se imenuje predlagana revizor-
ska družba.

Skupščine  se  lahko  udeleži  vsak
delničar sam ali pa po svojem zakonitem
zastopniku oziroma pooblaščencu. Delni-
čarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki se
bodo udeležili skupščine, morajo svojo
udeležbo prijaviti najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine. Pooblaščenci mo-
rajo  prijavi  priložiti  tudi  pisno  poobla-
stilo.

Gradivo za dnevni red je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave 10 dni pred za-
sedanjem skupščine vsak delovni dan od 8.
do 15. ure.

V vseh točkah dnevnega reda je glasova-
nje javno. Vsaka delnica daje delničarju en
glas. Glasovanje je osebno, po pooblaščen-
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cu ali zastopniku. Sklepe sprejemajo delni-
čarji z navadno večino glasov.

O vseh točkah dnevnega reda se glasuje
z glasovnicami, ki jih prejme udeleženec ob
prihodu na skupščino.

Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje ob 15.
uri istega dne v istem prostoru. Skupščina
bo takrat veljavno odločala, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Plutal Ljubljana, d.d.,
uprava družbe

Št. 151/96 Ob-4169

Na podlagi 49. člena statuta Dan, d.d.,
Ljubljana, sklicuje uprava družbe

redno skupščino družbe
Dan, d.d., Ljubljana,

ki bo v ponedeljek 4. 11. 1996 ob 15. uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Vojkova 78.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, obeh

preštevalcev glasov, notarja in zapisnikarja.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-

sednika, preštevalca glasov, notarja in zapi-
snikarja v skladu s predlogom sklicatelja
skupščine.

3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-

gani dnevni red.
4. Pregled in rezultati poslovanja v ob-

dobju prvih devetih mesecev letošnjega leta
z ukrepi.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
rezultatih poslovanja v obdobju prvih deve-
tih mesecev z podanimi ukrepi.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: imenujejo se člani nad-

zornega sveta po predlogu.
6. Določitev nagrad za delo predsednika

in članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog za

določitev nagrad predsedniku in članom
nadzornega sveta.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
družbe na sedežu družbe v Ljubljani, Vojko-
va 78, vsak delovnik od 10. do 12. ure.

Delničarji lahko svoje nasprotne predlo-
ge, ki morajo biti v pisni in obrazloženi
objavi sklica skupščine priporočeno od dne-
va objave sklica skupščine priporočeno po
pošti ali neposredno v tajništvu družbe.

Udeležba na skupščini: udeležbo na
skupščini in glasovalno pravico lahko ure-
sničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu uprave delniške druž-
be v Ljubljani, Vojkova 78, pisno prijavijo
svojo udeležbo.

Delničarje prosimo, da se zaradi ugotav-
ljanja prisotnosti na podlagi dokumenta o
identifikaciji podpisa seznama prisotnih
udeležencev in prevzema glasovnic zglasijo
na mestu zasedanja pol ure pred pričetkom
skupščine. Na vseh točkah dnevnega reda
se glasuje z glasovnicami. Delničarji se iz-
kažejo z osebno izkaznico. Pooblaščenci se
morajo izkazati s sodno overjenim poobla-
stilom ali izpiskom iz sodnega registra.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje z istim dnevnim redom istega

dne na mestu prvega sklica ob 16. uri. Ob
ponovnem sklicu bo skupščina veljavno od-
ločala ne glede na višino na seji zastopane-
ga kapitala.

Dan, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Ob-4184

Na podlagi 7.3 točke statuta družbe Jate
mesa, d.d., začasna uprava in začasni nad-
zorni svet sklicujeta

1. skupščino delničarjev,
ki bo v Zalogu, 5. novembra 1996 ob 14.

uri na sedežu družbe Hladilniška 37, Polje
pri Ljubljani v jedilnici.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.
2. Razdelitev dobička za poslovna leta

1993, 1994 in 1995.
3. Spremembe in dopolnitve statuta družbe.
4. Razrešitev članov začasnega nadzor-

nega sveta in izvolitev nadzornega sveta.
5. Določitev nagrad članom nadzornega

sveta.
6. Imenovanje finančnega revizorja druž-

be za poslovno leto 1996.
Predlogi sklepov:
1. sklep k 1. točki: izvolijo se organi

skupščine v predlagani sestavi.
2. sklep k 2. točki: sprejme se predlaga-

na razdelitev dobička po predlogu uprave.
3. sklep k 3. točki: sprejmejo se spre-

membe in dopolnitve statuta po predlože-
nem predlogu.

4. sklep k 4. točki: razreši se člane zača-
snega nadzornega sveta in izvoli nov nad-
zorni svet po predloženem predlogu.

5. sklepi k 5. točki: določijo se nagrade
članom nadzornega sveta v predlagani višini.

6. sklep k 6. točki: za revizorja za po-
slovno leto 1996 se imenuje predlagana re-
vizorska družba.

Predlagatelj sklepov o imenovanju revi-
zorja in izvolitvi članov nadzornega sveta je
začasni nadzorni svet, ostale sklepe predla-
ga začasna uprava.

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v tajništvu družbe
v prostorih družbe na Hladilniški 34, Polje
pri Ljubljani, vsak delovni dan v tednu med
8. in 12. uro od 7. oktobra 1996 dalje.

Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
navadnih delnic oziroma njihovi poob-
laščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se
osebno ali po pooblaščencu, in sicer na pod-
lagi glasovnic, ki jih bodo prejeli delničarji
ob vstopu v prostor, kjer bo potekala
skupščina. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno in mora biti pred
ali ob sklicu predloženo družbi.

Če skupščina ne bo sklepčna ob času
sklica, bo ponovno zasedanje skupščine
družbe istega dne ob 16. uri na mestu prve-
ga sklica. Ob ponovljenem sklicu skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Vljudno prosimo vse delničarje, ki se
nameravajo udeležiti skupščine, da svojo
udeležbo pisno najavijo začasni upravi druž-
be do 4. 11. 1996.

Jata meso, d.d.
začasni nadzorni svet

predsednik

Ob-4199

Na podlagi 17. člena statuta Magos, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 106, sklicujem

5. sejo skupščine
Magos, d.d.,

ki bo dne 5. 11. 1996, ob 13. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska 106, v
sejni sobi v I. nadstropju.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in sprejem dnev-

nega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
2. Izvolitev predsednika skupščine,

pooblastilo notarju in ugotovitev sklepčno-
sti skupščine.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, pooblasti se notar in ugotovi se
sklepčnost skupščine.

3. Poročilo o poslovanju družbe v letu
1995.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo upra-
ve o poslovanju družbe za leto 1995.

4. Revizijsko poročilo Agencije za pla-
čilni promet, nadziranje in informiranje.

Predlog sklepa: sprejme se revizijsko po-
ročilo Agencije za plačilni promet, nadzira-
nje in informiranje in se povečuje vrednost
gradbenih objektov v znesku 1,041.218,10
SIT, za ta znesek se poveča tudi kapital.

5. Povečanje osnovnega kapitala: na
podlagi 330. do 383. člena zakona o gospo-
darskih družbah.

Predlagamo naslednji sklep:
a) Poveča se osnovni kapital družbe iz

lastnih sredstev na podlagi bilance stanja iz
l. 1995, in sicer tako, da se poveča na
32,903.432 SIT in znaša skupaj
33,944.650,10 SIT.

Delničarjem se prizna povečani kapital v
sorazmerju z njihovimi deleži, preostanek pa
se kot preplačilo vrne v istem sorazmerju.

b) Uprava podjetja priglasi povečanje ka-
pitala v sodni register in k tej priglasitvi
priloži revizijsko poročilo z dne 19. 5. 1996.

6. Sprememba statuta
Predlog sklepa:
a) Statut družbe se spremeni in sprejme

v predloženi obliki in vsebini.
b) Upravo podjetja se zadolži, da pripra-

vi čistopis statuta in ga priglasi registrske-
mu sodišču.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje dne 5. 12. 1996
ob 13. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dunaj-
ska 106, v sejni sobi v I. nadstropju. V drugem
sklicu bodo udeleženci sprejemali sklepe ne
glede na število prisotnih delničarjev.

Magos, d.d., Ljubljana

Ob-4205

Na podlagi 16. člena statuta Ljubljanske
zavarovalnice, d.d., Ljubljana, Vojkova 48,
uprava in nadzorni svet sklicujeta

11. sejo skupščine
Ljubljanske zavarovalnice, d.d.,

ki bo v sredo 9. 10. 1996 ob 10. uri v
sejni sobi SKB banke, Ajdovščina 4/VI,
Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe in izvolitev predsednika skupščine,
preštevalca glasov ter imenovanje notarja.
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Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine preštevalca glasov in imenuje se
notar na predlog uprave.

2. Spremembe statuta zavarovalnice in
določitev čistopisa statuta.

Predlog sklepa: sprejme se čistopis sta-
tuta, kot je podan v predlogu.

3. Razrešitev sedanjih članov nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: razrešijo se sedanji člani
nadzornega sveta zavarovalnice, kot je po-
dano v predlogu.

4. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: imenujejo se novi člani
nadzornega sveta, kot je podano v predlogu.

Gradivo za dnevni red s predlogi skle-
pov je delničarjem na vpogled v tajništvu
zavarovalnice v Ljubljani, Vojkova 48.

Vsak nov predlog dnevnega reda mora
biti podan v pisni obliki najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine.

Glasovalno pravico lahko delničar ure-
sničuje na skupščini osebno ali preko poob-
laščenca. Pooblastilo mora biti pisno in vse-
bovati splošne podatke (ime in priimek, na-
slov, EMŠO, oziroma firma in sedež) o
pooblaščencu ter podpis pooblastitelja.

Ljubljanska zavarovalnica, d.d.,
Ljubljana

uprava
nadzorni svet

Št. 52/96-6 Ob-4208

Na podlagi 7. člena statuta družbe KOPA
računalniški inženiring, d.d., Slovenj Gra-
dec, sklicujemo

prvo skupščino
družbe,

ki bo 5. 11. 1996 ob 13. uri v prostorih
družbe na Kidričevi 14 v Slovenj Gradcu z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti.

2. Potrditev dnevnega reda in izvolitev
delovnih teles.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red. Izvolijo se predlagani predsed-
nik skupščine, notar, trije člani verifikacij-
ske komisije in zapisnikar.

3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik

skupščine v predlaganem besedilu.
4. Poročilo začasne uprave o poteku last-

ninskega preoblikovanja družbe.
Predlog sklepa: potrdi se poročilo o po-

teku lastninskega preoblikovanja.
5. Sprejem letnega poročila o poslova-

nju za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

poslovanju družbe za leto 1995.
6. Sprejem sklepa o delitvi dobička za

leto 1993, 1994 in 1995.
Predlog sklepa: nerazporejeni dobiček iz

ZR za leta 1993, 1994 in 1995 se deli po
predloženem predlogu.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani

člani nadzornega sveta.
8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se predlagani

revizor.
9. Določitev nagrad za delo predsednika

in članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlog o do-
ločitvi nagrad za člane nadzornega svet.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali po svojih pooblaščencih ali zakoni-
tih zastopnikih. Pooblaščenec se mora izka-
zati s pisnim pooblastilom.

Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci morajo udeležbo na skupščini
pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe
na Kidričevi 14 vsak delovni dan od 8. do
12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo
biti pisno vloženi v 7 dneh po objavi tega
vabila in obrazloženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo nastopil polurni odmor, po ka-
terem se bo skupščina zopet sestala. V tem
primeru bo sklepčna ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

KOPA računalniški inženiring, d.d.,
Slovenj Gradec
začasna uprava

Razne objave

Št. 352-01-111/96-1700 Ob-4201

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Sta-
neta 1, Maribor, dopolnjuje razpis v sodelo-
vanju z Društvom arhitektov Maribor, Trg
Borisa Kraigherja 3, Maribor, objavlja

urbanistični natečaj
za ureditev območja “Center Drava” v

Mariboru
Na podlagi razpisa splošnega, repub-

liškega, javnega, anonimnega, enostopenj-
skega, urbanističnega natečaja z vabljenimi
udeleženci iz tujine in študentsko skupino,
objavljenega v dnevnikih Večer in Delo,
dne 20. 7. 1996 in v Uradnem listu RS, št.
39 z dne 26. VII. 1996, Ob-3420, št.
352-01-111/96 razpisovalec podaljšuje rok
za oddajo elaboratov do 5. novembra 1996.

Mestna občina Maribor

Ob-4166

Skupščina družbe USB Hotel, razvojna
družba, d.o.o., Ljubljana, s sedežem v Ljub-
ljani, Dunajska 160, vpisana v sodni regi-
ster Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vl.
št. 1/20602/00 z ustanovnim kapitalom
327,306.033 SIT je dne 23. 12. 1994 na svoji
redni seji sprejela

sklep

Osnovni kapital družbe USB Hotel, raz-
vojna družba, d.o.o., Ljubljana, se zmanjša
tako, da na dan 30. 9. 1994 znaša
156,668.033 SIT.

V skladu s 454. členom zakona o gospo-
darskih družbah pozivamo vse upnike druž-
be USB Hotel, d.o.o., Ljubljana, da se zgla-
sijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala.

USB Hotel, d.o.o., Ljubljana

Št. 02/96-030 Ob-4119

Svet za radiodifuzijo Republike Slove-
nije, Parmova 53, Ljubljana, v sodelovanju
z Upravo Republike Slovenije za telekomu-
nikacije,  Kotnikova  19a,  Ljubljana,  ob-
javlja

prosta radiodifuzna kanala za zvokov-
ne difuzne postaje:

– za pokrivanje območja Slovenske Ko-
njice z bližnjo okolico, z oddajne točke Slo-
venske Konjice, 89,4 Mhz;

– za pokrivanje območja Novo mesto z
bližnjo okolico, z oddajne točke Novo me-
sto, 89,7 Mhz.

Vlogo s predpisano dokumentacijo, ra-
zen tehničnega projekta, pošljite na naslov:
Uprava RS za telekomunikacije, Kotniko-
va 19a, 1000 Ljubljana, v 30 dneh od ob-
jave.

Uprava RS za telekomunikacije bo po-
polne vloge posredovala Svetu za radiodi-
fuzijo RS v 30 dneh po poteku roka za prija-
vo.

Tehnični projekt mora prosilec predloži-
ti Upravi RS za telekomunikacije najpozne-
je v 45 dneh po prejemu sklepa (predloga)
Sveta za radiodifuzijo RS o izbiri.

Za dodatne informacije, še posebej gle-
de tehničnih vprašanj (v zvezi z radiodifuz-
nim kanalom, tehničnim projektom, ipd.),
pokličite Upravo RS za telekomunikacije,
tel. 133-10-98.

Svet za radiodifuzijo
Republike Slovenije

Št. 1558 Ob-4204

Gostinsko podjetje Ljubljana, p.o., Ljub-
ljana, Streliška 12, razpisuje

javno dražbo
za prodajo prostorov v izmeri 55,13 m2,

v I. nadstropju objekta Vodnikov trg 2.
Izklicna cena je 5,300.000 SIT.
Javna dražba bo 21. 10. 1996, ob 10. uri,

v prostorih sedeža Gostinskega podjetja
Ljubljana, Streliška 12, Ljubljana.

Ogled prostorov je mogoče dogovoriti
na tel. 313-649.

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki morajo najkasneje do
dneva javne dražbe plačati varščino v višini
30% od izklicne cene na žiro račun št.
50101-601-17405, ali pa sredstva deponira-
ti pri blagajni podjetja na Streliški 12.

Pravne osebe se morajo pred javno draž-
bo izkazati z izpiskom iz sodnega registra,
pooblaščenec pa z overovljenim pooblasti-
lom.

Najboljši ponudnik bo moral skleniti po-
godbo o nakupu nepremičnine v 4 dneh po
končani javni dražbi, sicer bo prodajalec
vplačano varščino zadržal.

Celotna kupnina mora biti plačana v
enem dnevu po sklenitvi kupoprodajne po-
godbe. Prometni davek in vse druge stroške,
povezane s prenosom lastništva, plača ku-
pec.

Gostinsko podjetje Ljubljana, p.o.

Ob-4168

Kolpa, d.d., uvoz-izvoz, Rosalnice 5,
Metlika razpisuje

javno zbiranje ponudb
za odprodajo nepremičnin
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1. Enainpolsobno zasedeno stanovanje
št. 7 v I. nadstropju stanovanjskega bloka
na ulici 1. maja 2 v Metliki.

2. Stanovanjski blok, v katerem se naha-
ja stanovanje stoji na zemljišču parc št.
2271/2 in 2280/1 zk. vl. št. 2233, k.o. Metli-
ka. Parcelacija ni zavedena.

3. Pričakovana cena je 38.590 DEM.
4. Na razpis lahko pošljejo svoje pisne

ponudbe fizične osebe in pravne osebe.
6. Pisne ponudbe morajo biti poslane na

naslov Kolpa, d.d., Rosalnice 5, 8330 Met-
lika, priporočeno v zaprti kuverti z označbo
“nepremičnina”.

7. Javno zbiranje ponudb je odprto do
vključno 30. 10. 1996.

8. Pisna ponudba mora vsebovati:
– predmet ponudbe,
– plačilne pogoje oziroma način plačila,
– overjen izpisek registracije št. (1 in 6)

za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni,

– overjeno fotokopijo potrdila o držav-
ljanstvu Republike Slovenije za fizične
osebe,

– dokazilo, da je ponudnik položil 10%
varščine od pričakovane cene na žiro račun
Kolpe, d.d., 52130-601-14648 pri APP v
Novem mestu.

9. Komisijsko odpiranje ponudb bo jav-
no opravljeno dne 12. 11. 1996 v sejni sobi,
Kolpa, d.d., Rosalnice 5, Metlika ob 13. uri.

10. Ponudniki bodo o odločitvi obvešče-
ni v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Ponudba ne zavezuje prodajalca k
sklenitvi pogodbe.

12. Ponudnik, ki bo na razpisu izbran,
mora skleniti pogodbo v roku 5 dni po pre-
jemu obvestila s strani prodajalca.

13. Kupec mora celotno kupnino plačati
v skladu s sklenjeno pogodbo, s tem, da se
že vplačana varščina upošteva v kupnino.
Če kupec v pogodbeno določenem roku ne
plača celotne kupnine se šteje, da je odsto-
pil od pogodbe. V tem primeru pripada
varščina prodajalcu.

14. Ponudnikom, ki ne bodo uspeli na
razpisu, bo varščina vrnjena brez obresti v
roku 8 dni po opravljenem izboru.

15. Prometni davek in druge dajatve v
zvezi z lastništvom plača prodajalec.

16. Stanovanje se prodaja po sistemu vi-
deno-kupljeno! Poznejših reklamacij ne bo-
mo upoštevali.

Kolpa, d.d., Metlika

Ob-4151

Jože Petek preklicuje veljavnost AO po-
lice Adriatik št. 373128 in zelene karte št.
283798.

Ob-4164

Avtoplus Commerce, d.o.o., Razlagova
9, Celje, preklicuje delovne knjige, ki so
bile ukradene 2. 9. 1996 pri Avtoplus Com-
merce, d.o.o., Razlagova 9, Celje za de-
lavce:

1. Kerkoš Bojna, Levec 77/c, Petrovče,
2. Kramer Tomislav, Medlog 68/a, Celje, 3.
Luzar Rok, Planinčeva 6, Celje.

Ob-4165

Avtoplus Robida Dušan, s.p., Razlagova
9, Celje, preklicuje delovne knjige, ki so

bile ukradene 2. 9. 1996 pri Avtoplus Robi-
da Dušan s.p. Razlagova 9, Celje, za de-
lavce:

1. Bornšak Aleš, Potok 14, Nazarje, 2.
Cizej Marko, Letuš 81/b, Šmartno ob Paki,
3. Kopušar Aleš, Stegenškova 14, Celje, 4.
Lipovšek Miroslav, Jankova 14, Vojnik, 5.
Lipovšek Peter, Male Dole 3, Vojnik, 6.
Metličar Lucijan, Dečkova Cesta 50, Celje,
7. Rojc Marija, Mariborska 76/a, Celje, 8.
Robida Dušan, Otemna 1/b, Šmartno v Rož.
Dol., 9. Simler Boštjan, Ul. Bratov Vošnjak
8, Celje, 10. Skorenšek Franc, Brezje 23,
Mozirje, 11. Skorenšek Peter, Brezje 23,
Mozirje, 12. Sladnjak Vlado, Čopova 23,
Celje, 13. Tevž Uroš, Potok 34, Nazarje, 14.
Zakošek Boris, Zagrad 129/a, Celje, 15. Zu-
panc Andrej, Drapšinova 9, Celje.

Interclass d. o. o., Ob Dolenjski železni-
ci 78, Ljubljana preklicuje zavarovalno po-
lico, št. 8721453 - 50% bonus, izdala zava-
rovalnica Triglav. s-55173

Kip - Marketing, Verovškova ulica 64,
Ljubljana preklicuje zavarovalno polico, št.
0304645 - 50% bonus, izdala Tilia Ljublja-
na. s-55172

Miklavčič Jože, Postojnska ulica 25,
Ljubljana preklicuje štampiljko pravokotne
oblike z vsebino ČIŠČENJE IN VZDRŽE-
VANJE TRAS POD DALJNOVODI, MI-
KLAVČIČ JOŽE s. p., Postojnska 25, 1000
Ljubljana. s-55009

Miklavčič Jože, Postojnska ulica 25,
Ljubljana preklicuje blok naročilnic od št.
1-24/96 z oznako štampiljke ČIŠČENJE IN
VZDRŽEVANJE TRAS POD DALJNO-
VODI, MIKLAVČIČ JOŽE, S. P. Postojn-
ska 25, Ljubljana. s-55010

Murič promet d. o. o., Avšečeva 11,
Ljubljana preklicuje zavarovalno polico, št.
0310488, izdala zavarovalnica Tilia Ljub-
ljana. s-55174

Niko Transport d. o. o., Perovo 26, Kam-
nik preklicuje zavarovalno polico, št.
0332957 in 0332957, Adriatic Koper.
p-55053

Ronda d. o. o., Cesta na Vrhovce 10,
Ljubljana preklicuje zavarovalno polico, št.
0342704. s-55023

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo

Anžič Primož, Rožanska ulica 6, Ljub-
ljana, potni list št. AA 247075. s-55152

Antolič Blaž, Javornik 19, Ravne na Ko-
roškem, potni list št. AA 739626. p-55157

Atlagič Čedomir, Ul. Koseskega 6, Ma-
ribor, potni list št. BA 28423. p-55156

Atlagič Samo, Koseskega 6, Maribor,
potni list št. BA 20677. p-55155

Aščič Mijo, Rusjanov trg 5, Ljubljana,
potni list št. AA 454499. s-55025

Bandelj Prica Nives, Krožna c. 12, Ko-
per, maloobmejno prepustnico, št. 10704.
p-55085

Bednarik Jakob, Cesta Jaka Platiše 7,
Kranj, potni list št. AA 924035, izdala UE
Kranj 22. 4. 1993. s-55213

Beguš Simon, Ivana Suliča 6/c, Šempe-
ter pri G., maloobmejno prepustnico, št. AI
62958. p-55109

Benčec Suzana, Prečna ulica 6/a, Mur-
ska Sobota, potni list št. AA 368340.
p-55196

Bolčina Stanislava, Planina 16, Kranj,
potni list št. AA 406546. s-55255

Boršak Darja, Gubčeva ulica 8, Brežice,
potni list št. BA 474863. p-55033

Brisko Andrej, Marija Kogoja 16, Nova
Gorica, potni list št. AA 550649. p-55098

Bubnič Katja, Pregarje 86, Ilirska Bistri-
ca, potni list št. AA 000637603, izdala UE
Ilirska Bistrica 16. 12. 1992. s-55287

Budaji Darja, Na gmajni 18, Loka pri
Mengšu, potni list št. AA 491984. s-55265

Cesnik Danilo, Ulica frankolovskih žr-
tev 7, Celje, potni list št. AA 539848.
p-55154

Čanačar Zvonko, Glinškova ploščad 16,
Ljubljana, potni list št. BA 498896. s-55211

De Domizio Adrijano, Vojkova 8, Piran,
maloobmejno prepustnico, št. 14415.
p-55036

Demšar Ajda, Zagrajškova ulica 46, Mla-
ka pri Kranju, potni list št. AA 648096,
izdala UE Kranj 5. 1. 1993. s-55084

Đogić Šemsa, Podvozna pot 14, Ljublja-
na, potni list št. AA 526588. s-55337

Emeršič Aleksandra, Zabovci 49, Mar-
kovci, potni list št. AA 774250. s-55016

Ferlan Miroslav, Roševa ulica 6, Žalec,
potni list št. BA 502652. p-55025

Gatej Melita, Gorenji Novaki 18, Cerk-
no, potni list št. AA 948334. p-55128

Gašperšič Rok, Dolenjska c. 120, Ljub-
ljana, potni list št. BA 218588. s-55195

Gomivnik Andrej, Zg. Bistrica 122, Slo-
venska Bistrica, potni list št. AA 339893.
p-55153

Gorišek Aleš, Deteljica 4, Bistrica pri
Tržiču, potni list št. AA 190724. p-55027

Goršek Ivan, Lipje 26, Velenje, potni list
št. AA 385683. p-55058

Govedič Milan, Flegeričeva 6, Središče
ob Dravi, potni list št. AA 685391. g-55084

Gržinič Bruna, Marezige 102, Koper,
maloobmejno prepustnico, št. AI 55039.
p-55081

Gržinič Marino, Marezige 102, Koper,
maloobmejno prepustnico, št. AI 55038.
p-55082

Grah Rudolf, Log 7, Hrastnik, potni list
št. AA 221255. s-55091

Gregorovič Edi, Babiči 41/B, Koper, pot-
ni list št. AA 867354. p-55035
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Guček Igor, Levstikova 1, Logatec, pot-
ni list št. BA 537867. s-55280

Hlačar Sonja, Zabukovica 46/a, Griže,
potni list št. AA 864859. p-55103

Hojnik Anja, Gosposvetska 14, Maribor,
potni list št. AA 657677. p-55009

Hren Lea, Poljane 6, Poljane, potni list
št. AA 894999. s-55068

Ivanšek Marta, Pod topoli 85, Ljubljana,
potni list št. AA 59783. s-55108

Jager Boštjan, Iršičeva ul. 18, Maribor,
potni list št. BA 113389. p-55112

Ježek Milan, Topniška 43, Ljubljana,
potni list št. BA 16486. s-55088

Jenko Milosava, Rojčeva ulica 26, Ljub-
ljana, potni list št. AA 974365. s-55103

Jukić Esad, Tesarska 2, Ljubljana, potni
list št. AA 931837. s-55210

Kajbič Anton, Ravne 7, Tržič, potni list
št. AA 361855. p-55159

Kokot Marija, Cankarjeva 4, Nova Gori-
ca, maloobmejno prepustnico, št. AI 44584.
p-55192

Kokot Silvo, Cankarjeva 4, Nova Gori-
ca, potni list št. AA 844530. p-55190

Kokot Silvo, Cankarjeva 4, Nova Gori-
ca, maloobmejno prepustnico, št. AI 81458.
p-55191

Kovačič Irena, Kvedrova cesta 13, Ljub-
ljana, potni list št. AA 169552. s-55231

Kovačič Mojca, Dornberk - Kolodvor-
ska 1 A, Nova Gorica, potni list št. AA
784180. p-55160

Krel Borut, Črešnjevec ob Dravi 11, Ru-
še, potni list št. AA 384715. p-55028

Kristan Mojca, Kotlje 179, Ravne na Ko-
roškem, potni list št. AA 126273. p-55052

Lavrinc Ida, Gradnikova 6, Idrija, potni
list št. AA 259648. p-55162

Leben Branka, Bidovčeva ulica 8, Ko-
per, potni list št. AA 632688. g-55342

Ljubišič Davorka, Cesta na Markovec
12, Koper, potni list št. AA 005687. s-55258

Lukek Bojan, Šalek 89, Velenje, potni
list št. BA 116252. p-55195

Lukek Hudournik Jana, Šalek 89, Vele-
nje, potni list št. BA 116253. p-55194

Mahnič Darko, Borova ul. 4, Hrpelje,
maloobmejno prepustnico, št. AI 48152.
p-55040

Mar Viktor, Gorišnica 134, Gorišnica,
potni list št. AA 358577. p-55034

Matič Valerija, Zvezda 2, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 979491. s-55040

Mencinger Aleksander, Ptujska c. 36, Le-
nart, potni list AA 683008. g-56114

Milivojevič Savo, Polje cesta XII/2,
Ljubljana, potni list št. AA 534383. s-55318

Mitović Ostoja, Vilharjeva 13, Pivka,
potni list št. BA 165873. p-55100

Mizić Omer, Kropa 3/B, Kropa, potni
list št. AA 831595. p-55120

Nemet Geza, Ivanci 66 a, Bogojina, pot-
ni list št. AA 412528. p-55039

Nikolić Tomislav, Šerkova 1, Ljubljana,
potni list št. AA 870249. s-55003

Novak Leon, Slovenska 15, Murska So-
bota, maloobmejno prepustnico, št.
14933/83. p-55130

Oberč Branko, Mladinska 4, Ljubljana,
potni list št. BA 66298. s-55243

Perše Simon, Grgar 165/K, Grgar, potni
list št. AA 199554. p-55193

Pevec Martin, Gregorčičeva 8, Maribor,
potni list št. AA 123451. p-55102

Pečnik Vili, Marjeta na Dravskem polju
80/c, Starše, potni list št. AA 436932.
p-55131

Prešern Friderik, Novo polje cesta
XII/ 10, Ljubljana, potni list št. AA 768360.
s-55262

Radić Marina, Černelavci, Dolga ul. 82,
Murska Sobota, potni list št. AA 100169.
p-55061

Rejec Jožko, Vrtojba, Griči 5 D, Šem-
peter pri G., potni list št. AA 199459.
p-55129

Repnik Aleš, Polzela 41/A, Polzela, pot-
ni list št. AA 332419. p-55136

Rogič Marija, Na pobočju 1, Lukovica,
potni list št. AA 861986. s-55005

Rogič Mirko, Na pobočju 1, Lukovica,
potni list št. AA 861987. s-55004

Rok Robert, Martinj hrib 2, Logatec, pot-
ni list št. BA 004119. s-55066

Ročnik Zdravko, Zavodnje 29, Šoštanj,
potni list št. AA 562975. p-55197

Sakelšek Miha, Čufarjeva ulica 9, Ptuj,
potni list št. BA 264170. p-55008

Samuh Nataša, Štrekljeva ulica 38, Ma-
ribor, potni list št. BA 504072. p-55099

Sedlar Avgust, Mirna vas 10, Trebelno,
potni list št. BA 317830. s-55202

Sečnik Boštjan, Na logu 1, Škofja Loka,
potni list št. BA 342693. s-55208

Skubic Vincenc, Poljanska 85, Ljublja-
na, potni list št. AA 3100. s-55221

Sladič Dušan, Hruševska 4, Ljubljana,
potni list št. BA 136075. s-55142

Smajlović Began, Polje 1, Zagorje, potni
list št. AA 353484. p-55121

Stojanović Veselin, Štrekljeva 17, Mari-
bor, potni list AA 858119. s-56056

Stojanović Mladen, Petrovičeva 9, Ljub-
ljana, potni list št. AA 588676. s-55153

Stojanovič Miloš, Petrovičeva 9, Ljub-
ljana, potni list št. AA 588678. s-55155

Stojanovič Vesna, Petrovičeva 9, Ljub-
ljana, potni list št. AA 588677. s-55154

Šelekar Marko, Ulica bratov Vošnjak 11,
Celje, potni list št. BA 340037. p-55083

Šilc Tomaž, C. Cirila Kosmača 51, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico št. 685,
izdal LPP: s-55169

Šooš Vladimir, Cankarjeva 15, Lendava,
potni list št. BA 235822. p-55101

Tavčar Irena, Cesta 24. junija 76, Ljub-
ljana, potni list št. BA 414939. s-55247

Teran Robert, Cesta Jaka Platiše 3,
Kranj, potni list št. AA 015614, izdala UE
Kranj. p-55004

Tomažič Gizela, Tomšičeva 16, Sloven-
ska Bistrica, potni list št. BA 203803.
p-55026

Vedenik Ervin, Gregorčičeva 20, Tol-
min, potni list št. BA 544166. p-55133

Vehovar Jelka, Gregorčičeva 66, Piran,
potni list št. AA 71883. g-55340

Vinder Zinka, Gotovlje 82, Žalec, potni
list št. AA 197867. p-55086

Visenjak Danijel, Moškanjci 49 a, Ptuj,
potni list št. AA 47825. p-55001

Vodušek Boštjan, Pregarje 486, Ilirska
Bistrica, potni list št. AA 000934625, izdala
UE Ilirska Bistrica 19. 4. 1993. s-55288

Vršič Andrej, Slavnšina 12, Vitomarci,
potni list št. BA 566866. p-55161

Vučko Bernarda, Dolnji Lakoš 4/a, Len-
dava, potni list št. AA 211428. p-55055

Vučko Su Ann, Dolnji Lakoš 4/A, Len-
dava, potni list št. BA 235964. p-55054

Zelnik Lea, Šimekova ul. 16, Maribor,
potni list št. AA 242513. p-55062

Zukanovič Ismet, Rusjanov trg 10, Ljub-
ljana, potni list št. AA 457087. s-55044

Žibert Franc, Levstikova cesta 28, Dom-
žale, potni list št. AA 24810, izdala UE
Domžale 10. 2. 1992. s-55007

Druge listine

Abramović Luka, Novo polje cesta III 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 107749, reg. št. 161833. s-55184

Adraitic d. d., Šarhova 8, Slovenske Ko-
njice, zavarovalno polico, št. 259385.
g-55295

Ahmetagić Agan, Cesta M. Tita 39, Je-
senice, vozniško dovoljenje, kat. B. g-55239

Aljančič Andrej, Podbrezje 249, Naklo,
spričevalo. g-55126

Aljimi Aljidin, Majke Jugovičev 8, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-55209

Amon Krištof, Korte 6 a, Izola, vozniško
dovoljenje, kat. H, št. 8628, izdala UE Izo-
la. p-55063

Anderlič Martin, 14. divizije 56, Rogaška
Slatina, listino, št. 762. p-55059

Andrejek Avguštin, Trdkova 76, Kuz-
ma, vozniško dovoljenje, št. 14124. p-55068

Antolin Tomo, Ižakovci 73/a, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 31059. p-55049

Aškarce Igor, Bukovžlak 7, Celje, de-
lovno knjižico. p-55060

Bavec Jože, Šmarata 9, Cerknica, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3088.
s-55188

Bačovnik Zdravko, Bele vode 61, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
03823. p-55079

Beganović Ervina, Krivec 3, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 32559. s-55266

Bele Janez, Zibika 31, Pristava pri Mest.,
spričevalo, št. 8447, izdano leta 1981.
g-55219

Belhar Judita, Virje 14, Tržič, zavaro-
valno polico, št. 0320005. g-55312
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Belinc Bojan, Krajna Brda 21, Blanca,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 9767.
g-55124

Benedičič Saša, Mladinska 13 a, Bled,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdano leta
1995. g-55056

Benčič Ana, Tovarniška 9, Izola, spriče-
valo o zaključnem izpitu, letnik 1992.
g-55120

Beriša Šeremet, Breg 26/A, Celje, zava-
rovalno polico. p-55037

Bernik Anton, Podsmreka 25, Dobrova,
zavarovalno polico, št. 0342952 s 50% bo-
nusom. s-55204

Bernik Eva, Ulica bratov Učakar 48,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 144766, S 354554, izdala UE Ljubljana.
s-55326

Bertoncelj Uroš, Godešič 16, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21921. p-55041

Bešič Elvedin, Ul. Staneta Bokala 1/a,
Jesenice, spričevalo Gostinske šole, izdano
leta 1994. g-55186

Blažič Matjaž, Kolodvorska c. 39, Bled,
spričevalo 2. letnika, izdano leta 1982.
g-55177

Blažko Romana, Draga 3, Hrastnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH. g-55166

Božič Alukič Alojzija, Rusjanov trg 2,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za go-
stinstvo in turizem v Novem mestu, izdana
leta 1985. s-55015

Bogdanovič Borut, Ukmarjeva 18, Por-
torož, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 11422.
g-55060

Bokan Matej, Ivana Regenta 9/a, Mur-
ska Sobota, spričevalo o končani OŠ, št.
33/8 č-2, izdano leta 1993. p-55095

Bolčina Stanislava, Planina 16, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
189203, reg. št. 17296, izdala UE Kranj.
s-55254

Bosilj Slavko, Moždenec 48, Moždenec,
zaključno spričevalo Poklicne gradbene šo-
le Ljubljana, izdano leta 1982. s-55006

Bostič Sebastjan, Rožičeva ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
892665, reg. št. 179531. s-55074

Boštnak Stojan, Podvrh 95, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 47476.
p-55163

Bregar Rajko, NHM 24, Sevnica, delov-
no knjižico, št. 14581. p-55045

Brence Miran, Tomšičeva 36, Maribor,
spričevalo. p-55132

Brezac Valter, Grbinska 10, Litija, oseb-
no delovno dovoljenje, št. 0424445121.
s-55313

Brezovnik Zmagoslav, Cesta na Markov-
ce 7, Koper, spričevalo 8. razreda OŠ.
g-55248

Brečko Petra, Tbilisijska ulica 28, Ljub-
ljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Vič, šolsko leto 93/94 in 94/95. s-55064

Britovšek Aleksander, Cesta talcev 18,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25330, izdala UE Velenje. p-55169

Brodt Krže Darka, Ulica 24. avgusta 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 841695, reg. št. 126984. s-55260

Brunčič Stanko, Mekotnjak 30, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
7076. p-55126

Burnik Tomaž, Glavarjeva ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 611801, reg. št. 156716. s-55151

Butala Elizabeta, Tribuče 23 a, Črno-
melj, indeks EPF Maribor, št. 82148067.
g-55181

Cafuta Janez, Hrenčeva 1, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 29865, iz-
dala UE Ptuj. g-55305

Celcar Jakob, Črešnjevci 47, Gornja Rad-
gona, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne živilske šole Maribor, letnik 1974.
p-55022

Ceman Azra, Gorenje blato 92, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Srednje kemijske
šole v Ljubljani, izdano leta 1993. s-55294

Cerkvenič Emil, 9. septembra 22, Vrtoj-
ba, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH. p-55177

Cernatič Goran, Osek 73, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. B. p-55179

Cvikl Franjo, Levec 48, Petrovče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 452760.
p-55069

Ćenanović Halid, Grčna 19, Nova Gori-
ca, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje-
gradbene šole v Ajdovščini, izdano leta
1989. p-55199

Čančar Zvonko, Glinškova ploščad 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1051445. s-55214

Časar Barbara, Miklošičeva ulica 1 c,
Domžale, spričevalo 1. in 2. letnika Trgov-
ske šole v Ljubljani. s-55194

Čačovič Matjaž, Drioli 9, Izola, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 7917, izdala UE
Izola. p-55006

Čebin Gregor, Ravenska vas 27 a, Za-
gorje, letno vozovnico, št. 1500117. p-55064

Čikič Andreja, Zasip-Rebr 15, Bled, spri-
čevalo, na ime Andrejka Beznik OŠ prof.
dr. Josip Plemelj. g-55050

Čoragič Srečko, Retnje 36, Križe, delov-
no knjižico. g-55237

Črnko Stanislav, Čepinci 152, Petrovče,
zavarovalno polico, št. 192254. p-55020

Čuček Marija, Babno 32, Celje, vozniško
dovoljenje, št. 39028. p-55135

Džafić Sabina, Miševa 24, Domžale,
spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne šole v
Ljubljani, izdano leta 1996. s-55190

Džukanovič Branka, Trg revolucije 21,
Trbovlje, spričevalo, št. 20, šolsko leto
75/76. p-55115

Damevska Gabrijela, Cesta Proletarskih
brigad 65, Maribor, indeks Medicinske fa-
kultete v Ljubljani. s-55094

Deželak Martin, Krožna 12, Koper, di-
plomo Srednje kovinarske in prometne šole,
šolsko leto 89/90. g-55224

Debeljak Ivan, Medribnik 21, Cirkulane,
spričevalo. p-55089

Denac Franc, Smrekarjeva 18, Izola,
spričevalo, šolsko leto 1980/81 in indeka
SKPŠ, letnik 1981/82. g-55230

Denkovski Davor, Masarykova 28, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole za
farmacijo in zdravstvo, izdano leta 1996.
s-55180

Dobovšek Ingrid, Vanganel 33/B, Ko-
per, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 29321.
g-55159

Dolen Majda, Grašičeva ulica 1/a, Ra-
domlje, spričevalo Upravno administativne
šole v Ljubljani, izdano leta 1974. s-55268

Dragan Cveto, Malija 111, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 6353, iz-
dala UE Izola. p-55014

Dragojevič Ines, Slovenska c. 38, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico. s-55102

Erceg Ljubica, Orlova ulica 11, Ljublja-
na, spričevalo I., II., letnika Gostinske šole
v Ljubljani, izdano leta 1980, 1981, na ime
Spasojevič Ljubica. s-55076

Erpič Suzana, Smerdujeva ulica 20,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Šentvid, izdano leta 1991.
s-55203

Fabič Barbara, Štanjel, spričevalo 6. raz-
reda OŠ Dutovlje, izdano leta 1985. g-55311

Fakuč Dušan, Ivana Suliča 6/c, Šempe-
ter pri G., vozniško dovoljenje, kat. ABCE-
FGH. p-55148

Falež Boris, Brileja 14, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 37126.
s-55099

Fedran Klemen, Gabrov trg 20, Ljublja-
na, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole
za elektroenergetiko. s-55014

Ferfolja Miha, Topniška 45, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 191902.
s-55036

Ferlinc Robert, Ulica bratov Učakar 118,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
1381, izdal LPP. s-55087

Fikon Sandi, Cesta na Markovec 61, Ko-
per, spričevalo. g-55031

Filipič Žiga, Petkova ulica 46, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S1103176. s-55261

Forstner Franc, Center 115, Črna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 13938.
g-55107

Furlan Klemen, Branik 68/b, Branik,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH.
p-55149

Furland Franc, Planina 7, Ljubno ob Sa-
vinji, vozniško dovoljenje, kat. BC, št. 5975.
p-55111

Gaber Karel, Serdica 17/a, Rogašovci,
vozniško dovoljenje, št. 3625. p-55143

Gabrovec Ivi, Arja vas 6, Petrovče, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 453419.
p-55123

Gabrovšek Melita, Podlipa 10, Vrhnika,
indeks Gostinske šole v Celju. s-55183

Gazibara Fikreta, Pod Turnom 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
82486, S 613658, izdala UE Ljubljana.
s-55080
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Gašperšič Jure, Srednja vas 120, Šenčur,
vozovnico, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-55163

Gjud Tina, Novo polje cesta XIV 7,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Šubičeve
gimnazije v Ljubljani, izdano leta 1996.
s-55270

Glušac Nada, Pavšičeva 4, Ljubljana, po-
trdilo o usposobljenosti za prodajalca, izda-
no leta 1995. s-55085

Glušič Ivan, Rudniška 29, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 5071.
p-55166

Gmeiner Tea, Litijska cesta 44 a, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo in diplomo
Srednje pedagoške šole v Ljubljani, izdana
leta 1985. s-55017

Golob Irena, Stošičeva 6, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 32739, št.
reg. 8505, izdala UE Sevnica. g-55317

Golob Zdravko, Graškogorska 40, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12101. p-55077

Golouh Darja, Novi trg 41 B, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 16308, iz-
dala UE Kamnik. s-55105

Gorenšek Jurij, Lipa 33, Frankolovo,
vozniško dovoljenje. p-55108

Goršek Ivan, Lipje 26, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 1044501,
izdala UE Žalec. p-55057

Grel Alenka, Erjavčeva 2, Koper, spri-
čevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
Koper. g-55128

Grilc Damijan, Ljubljanska 29, Radov-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
54. g-55110

Grilec Milan, Golniška 15, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 419759,
reg. št. 46, izdala UE Kranj. g-55030

Grkinić Dušan, Moščanci 33/a, Mačkov-
ci, spričevalo o zaključnem izpitu, št. P-95 z
dne 30. 8. 1996 Setuaš Murska Sobota.
p-55067

Gros polonca, Jenkova 15, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 23255. p-55168

Grula Mojca, Skorba 41/c, Ptuj, spriče-
valo 3. letnika Ekonomske šole Ptuj.
g-55052

Grčar Zdenka, Laze 4, Dob pri Doma-
žalh, spričevalo OŠ Dob. g-55046

Gustinčič mita, Pod Vrhom 3, Ankaran,
vozniško dovoljenje. g-55132

Habjan Matjaž, Trampuževa 4, Medvo-
de, indeks, št. 41037297. g-55167

Haliti Kebir, Šaranovičeva 7 A, Celje,
listino, št. 56/00226/94. g-55041

Hansl Gorazd, Mariborska 23, Dravo-
grad, spričevalo 1. letnika gimnazije, letnik
1996. p-55071

Hasler Maruška, Gorjančeva ulica 9,
Ljubljana, spričevalo o končani Osnovni šoli
Danile Kumar, izdano na ime Klemenčič
Maruška. s-55082

Hat Vladimir, Mađarevo 130, Novi Ma-
rof, certifikat, št. 001818 za voznika, kipre-
važa nevarne snovi, izdan leta 1995 od MNZ
RS. s-55150

Hlačar Sonja, Zabukovica 46/a, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-55104

Homovec Aleksander, Rakek, Dovce 31
b, Rakek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6862. s-55067

Horvat Terezija, Melinci 58, Beltinci, za-
ključno spričevalo šole za prodajalce, šol-
sko leto 79/80, št. 52, na ime Špindler Tere-
zija. p-55185

Hočevar Polona, Gerbičeva ulica 54,
Ljubljana, indeks Ekonomske fakultete v
Ljubljani. s-55289

Hočevar Tomaž, Tacenska cesta 103,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1025888, reg. št. 158552. s-55146

Hrast Viktor, Šalek 87, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 1416.
p-55170

Hren Marjan, Šmarješke toplice 117,
Šmarješke toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 29971, izdala UE Novo mesto.
g-55054

Hribar Aleksander, Kebetova 3, Kranj,
diplomo Srednje šole za elektrotehnično in
kov. usmeritev Iskra Kranj, št. I/1092.
g-55319

Hribar Peter, Krimska ulica 8, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Srednje elektro šole
v Ljubljani, izdano leta 1993. s-55116

Hribernik Jaka, Kidričeva 34, Kranj,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije, izdana
leta 1993 in 1995. g-55061

Hršak Nena, Celovška cesta 138, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 9785.
s-55292

Husić Romana, Griblje 76, Gradac, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 8190.
p-55118

Igličar Marko, Tovarniška 12, Logatec,
spričevalo o končani OŠ Tabor. s-55048

Ipavec Borut, Vogrsko 51, Nova Gorica,
higijenski minimum. p-55114

Ivić Goran, Cesta na Markovec 5, Ko-
per, zaključno spričevalo SKPŠ. g-55299

Jaklič Angela, Cesta na Vrhovce 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 212262, reg. št. 11204. s-55106

Jarc Klementina, Žeje 8, Komenda, di-
jaško mesečno vozovnico, na relaciji Mo-
stepri Komendi - Ljubljana. s-55207

Jaušovec Jožef, Koželjskega ul. 4, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH. št.
15379. p-55078

Jerant Mojca, Linhartova 60, Ljubljana,
diplomo Srednje šole za gostinstvo in turi-
zem, izdana leta 1986, na ime Piškur Jože-
fa. s-55281

Jeretina Milan, Rafolče 33, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22109.
s-55240

Jericjo Bojan, Brodarjev trg 14, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-55097

Jordan Tomaž, Ahlinova 1, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 191614.
s-55242

Jug Tina, Jezero 158, Preserje, spričeva-
lo 8. razreda OŠ Valentin Vodnik v Ljublja-
ni, izdano leta 1993. s-55257

Jug Viljem, Gregorčičeva 18/a, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. 293089. p-55146

Juren Andraž, Brilejeva 16, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 6322.
s-55308

Jurhar Ajda, Herbesteinova ulica 14,
Ljubljana, spričevalo od 1. do 3. razreda OŠ
Franceta Bevka. s-55264

Jurič Erik, Rogaška Slatina, delovno
knjižico. p-55038

Kabaj Herman, Šlovrenc 4, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH.
p-55147

Kaiserberger Rado, Trubarjeva 13, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
7913, izdala UE Ptuj. g-55304

Kaker Ana, Podvolovjek 44, Luče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6687. p-55187

Kalin Leon, Kvedrova cesta 32, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Gimnazije v Po-
stojni, izdano leta 1976. s-55271

Kapitanovič Boris, Kunaverjeva 2, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Vič
Ljubljana, izdano leta 1992. s-55143

Keblič Jožefa, Rove 13, Frankolovo,
vozniško dovoljenje, št. 4908. p-55087

Kerč Petra, Šolska ulica 24, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9003.
p-55110

Kerčmar Geza, Hodoš 67, Hodoš, voz-
niško dovoljenje, št. 14217. p-55116

Kirar Jože, Log 105, Boštanj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 9639, izdala UE
Sevnica. p-55139

Klemen Miran, Pameče 60, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10578. g-55321

Klemenčič Darja, Marčenkova ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 887820, reg. št. 143404. s-55072

Klemenčič Gregor, R. Papeža 1, Kranj,
delovno knjižico. g-55114

Klinc Grago, Velenje, vozniško dovolje-
nje, kat. ABFGH, št. 7483, izdala UE Vele-
nje. p-55167

Kličič Denis, Begunje 161, Begunje na
Gorenjskem, vozovnico, na relaciji Begunje
- Radovljica. g-55029

Kneževič Nenad, Cesta talcev 18, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
8500. p-55080

Kobal  Sebastjan,  Dolenjska  cesta  16,
Ljubljana,  vozniško  dovoljenje,  kat.  BGH,
št.  S 850698,  reg.  št.  173867.  s-55098

Koberski Anđelko, Okrogarjeva 3, Ce-
lje, zdravniško spričevalo za vozniški izpit.
g-55145

Kocbek Miran, Pristava 29/a, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 6087.
p-55096

Kokalj Ines, Trg Prekomorskih brigad 8,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje teh-
niške šole za kemijsko, metalurško in papirno
stroko v Ljubljani, izdano leta 1976. s-55232

Kokot Silvo, Cankarjeva 4, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH.
p-55198
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Kolar Milan, Ponikva 42, Ponikva, za-
ključno spričevalo PKMŠ Štore. p-55012

Kolarič Tomi, Lucija, Obala 93, Porto-
rož, vozniško dovoljenje, kat. GH. g-55170

Komel Ivan, Ul. Tolminskih puntarjev
21 B, Nova Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. BCEF. p-55180

Komić Nail, Ulica Tončka Dežmana 8,
Kranj, zaključno spričevalo Ekonomske
srednje šole v Kranju, izdano leta 1981.
s-55212

Koncilja Franci, Partizanska ulica 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 654017, reg. št. 195530. s-55244

Konkolič Igor, Triglavska 12, Kranj,
vozniško dovoljenje, S 420365. g-55338

Koprivc Janez, Besnica 60, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Centra strokovnih šol
v Ljubljani, izdano leta 1980. s-55206

Koprivec Nataša, Smolnik 15, Polhov
Gradec, dijaško mesečno vozovnico, št.
1600- kombinirana, izdal LPP. s-55156

Kordiš Metka, Trstenjakova 1, Slovenj
Gradec, indeks Filozofske fakultete v Ljub-
ljani. s-55256

Koren Dušan, Sp. Polskava 251, Prager-
sko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 653.
g-55187

Kos Luka, Matjaževa 11, Ljubljana, spri-
čevalo 3. letnika Srednje agroživilske šole
Ljubljana, izdano leta 1994. s-55002

Kos Tanja, Neblo 35, Nova Gorica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH. p-55176

Kos Marko, Mlinše 29, Zagorje, voz-
niško dovoljenje. p-55023

Kosi Andrej, Ante Trstenjaka 1, Ljuto-
mer, delovno knjižico, reg. št. 254/93, ser.
št. AO 266945. p-55182

Kostadinović Ljubinka, Celovška 264,
Ljubljana, delovno dovoljenje št.
0424444134, izdano 18. 6. 1996. s-55285

Kovač Klara, Jakčeva ulica 43, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S999916, reg. št. 173992. s-55284

Kovač Miha, Gregorčičeva 31, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, št. 1856, izdalaUE
Ajdovščina. g-55176

Kovač Zinka, Kvedrova 7, Koper, spri-
čevalo 3. letnika SGTŠ Izola, izdano leta
1995. g-55133

Kovačič Boris, Gomilsko 66, Gomilsko,
zaključno spričevalo, št. 1025. p-55030

Kozlovič Emica, Bušarji 1, Pobegi, Ko-
per, spričevalo 1. letnika SEDŠ Koper, šol-
sko leto 1989/90. g-55310

Kozoderović Igor, Dražgoška ul. 5,
Kranj, delovno knjižico. s-55101

Kozole Tanja, Likarjeva 16, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19874.
p-55005

Košak Karas Marina, Kotnikova ul. 20,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Šubičeve
gimnazije, izdano leta 1978, na ime Košak
Marina. s-55274

Košar Anton, Bučečovci 6, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. BCF-
GH, št. 6258. p-55046

Košmrl Mojca, Na Lazu 21, Novo me-
sto, indeks Naravoslovno tehnične fakulte-
te - montanistika Ljubljana, izdan leta 1992.
s-55035

Košuta Doroteja, Toma Brejca 11, Krom-
berk, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-55050

Koščak Simon, Rimska cesta 14, Log pri
Brezovici, spričevalo III., IV. letnika Sred-
nje vzgojiteljske in gimnazije v Ljubljani,
izdano leta 1991, 1993. s-55026

Kržišnik Ivo, Poljanska c. 44, Škofja Lo-
ka, delovno knjižico. p-55119

Kržič Robert, Ravne 153 A, Šoštanj, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 24991.
p-55171

Kragelj Darja, Idrija pri Bači 60, Most
na Soči, indeks SDEŠ Nova Gorica, izdan
leta 1987. g-55138

Kragolnik Jože, Dunajska cesta 101,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 229385, reg. št. 65458. s-55013

Krajcer Boštjan, Valburga 52, Smlednik,
spričevalo 8. razreda OŠ Simon Jenko.
s-55069

Krajnčan Slavko, Celje, vozniško dovo-
ljenje, kat. . p-55015

Kranjc Ana, Šturmova ulica 25, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S632246, reg. št. 194990. s-55298

Krasniči Rošeto Suzana, Hrvatini 107/A,
Ankaran, spričevalo o končani OŠ. g-55032

Kraševec Anton, Gabrska gora 19 a, Li-
tija, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
11092. s-55028

Krašovec Tadej, Lošca 4, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10775.
s-55253

Krhač Silvija, Litijska cesta 112, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Upravno admini-
strativne šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
s-55273

Kristan Marija, C. Juriškega bataljona 3,
Žiri, spričevalo 1. letnika Gimnazije Škofja
Loka, izdano leta 1976. s-55038

Krušič Emil, Šmartno 361, Šmartno/Slo-
venj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, izdala UE Slovenj Gradec.
g-55217

Kužnik Andreja, Grbinska cesta 39, Liti-
ja, spričevalo 8. razreda OŠ Franc Rozman
Stabe Šmartno pri Litiji, izdano leta 1984.
s-55300

Kužnik  Špela,  Krimska  ulica  3,  Ljub-
ljana,  spričevalo  o  zaključnem  izpitu
Gimnazije  Bežigrad,  izdano  leta  1991.
s-55178

Kukaj Ramih, Cesta Španskih borcev 53
c, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 135393, reg. št. 168123.
s-55189

Kulašević Tomo, 1. Kozari put 12, Za-
greb, spričevalo I., II., III. letnika in spriče-
valo o zaključnem izpitu Poklicne želez-
niške elektro kovinarske šole v Ljubljani,
izdano od leta 1975-1977. s-55222

Kulovec Milena Ljubica, Glavarjeva uli-
ca 29, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 927020, reg. št. 109484. s-55324

Kunaver Nika, Kamnogoriška cesta 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 204083, S 1013518, izdala UE Ljublja-
na. s-55241

Kuplen Maja, Kavškova 5, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje upravno admi-
nistrativne šole Ljubljana, izdano leta 1992.
s-55093

Kusterle Boris, Rut 21, Podbrdo, voz-
niško dovoljenje, št. 1081478, izdala UE
Tolmin. p-55113

Kuzmič Savarin Mirjam, Šmarje 3,
Šmarje, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
26039. g-55309

Leban Danijel, spričevalo. p-55145
Lebar Boris, Hacquetova ulica 7, Ljub-

ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Tr-
govske šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
s-55325

Lenart Jožef, Žabjak 59, Ptuj, diplomo.
p-55044

Likar Mojca, Vodnikova 4, Črnomelj,
spričevalo IV. letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu Gimnazije Črnomelj, izda-
no leta 1970, 1971 na ime Flajn Mojca.
s-55290

Likar Špela, Savska 38 b, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 30. 205, iz-
dala UE Domžale. s-55079

Lotrič Gregor, Mencingerjeva 7, Celje,
spričevalo 2. letnika STŠ Celje - smer stroj-
ni tehnik, šolsko leto 90/91. g-55051

Lubiana Valter, Proletarske brigade 20,
Izola, zeleno karto, št. SLO-01/0402781.
g-55297

Lun Jana, Pristaniška 84, Koper, indeks
Pravne fakultete. g-55179

Lunežnik Peter, Prešernova 9, Oplotni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
14618. g-55139

Maher Zdravko, Stari trg 53, Vuzenica,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 4710.
p-55024

Mahič Mirhad, Ljubljana, spričevalo in
diplomo Srednje gradbene šole Ljubljana,
izdana leta 1991. s-55037

Majerič Jože, Sovjak 4, Trnovska vas,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 7356.
g-55140

Makivić Aleksandra, Jamova 50, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 34632.
s-55278

Male Zvonimira, Zg. Bistrica 175, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 18109. g-55042

Mamič Tomislav, Ul. Tolminskih pun-
tarjev 18, Nova Gorica, zavarovalno polico,
št. 0267957. p-55152

Marc Andrej, Dornberk, Šinigojska 12,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. CB.
p-55178

Margon Tjaša, Razgled 31, Piran, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8449. g-55137

Marinič Nataša, Ul. Kirbiševih16/2, Mi-
klavž, spričevalo. g-55125

Marinček Edo, Vegova 11, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. ABF, št. 23328, izda-
la UE Koper. s-55083
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Markelj Miha, Log 77, Železniki, listi-
no. p-55042

Markič Boris, Solkan, Šolska ulica 58,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH. p-55093

Markič Marjana, Žiganja vas 31 a, Dup-
lje, spričevalo, izdano leta 19953. g-55134

Markuta Helena, Trojarjeva 8, Kranj, za-
varovalno polico, št. 355649. g-55158

Marn Vlasta, Ulica Luke Svetca 3, Liti-
ja, delovno knjižico. s-55200

Marter Vesna, Berčičeva 10, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 31840. s-55336

Matič Igor, Vena Pilona 7, Koper, voz-
niško dovoljenje. g-55296

Maučec Monika, Gančani 80, Beltinci,
potrdilo o znanju CPP, št. 31541. p-55021

Mavri Robert, Pod Lazam 92, Vrtojba,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH. p-55092

Mačak Marijana, Veliki trg 14, Izola,
spričevalo. g-55121

Maček Anton, Lopača 30, Prevorje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3036.
p-55105

Medimurec Darko, Prešernova cesta 57,
Grosuplje, potrdilo o znanju CPP, št. 1675.
s-55291

Medved Tatjana, Nazarje 17, Laško, za-
varovalno polico, št. 0409855. s-55071

Medvešek Mateja, Kapelski vrh 65, Ra-
denci, zaključno spričevalo gimnazije Lju-
tomer, šolsko leto 94/95. g-55165

Medvešek Niko, Cesta Tončke Čeč 76,
Trbovlje, zaključno spričevalo šole za voz-
nike motornih vozil na Ježici, št. 707/72.
g-55218

Meglič Mojca, Leše 6, Tržič, zaključno
spričevalo Srednje šole tiska in papirja, iz-
dano leta 1995. s-55089

Menegalija Tanja, Štangarske Poljene
16, Šmartno pri Litiji, indeks Biotehniške
fakultete v Ljubljani. s-55171

Mesarec Stanko, Velika Nedelja, zava-
rovalno polico, št. 353453. p-55124

Mihelič Dejan, Romihova 18, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 11718.
g-55161

Miklavc Mitja, Gerbičeva 51 a, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 6999.
s-55062

Miklavec Klavdij, I. tankovske 5, Seža-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. 6256. p-55016

Miklavec Suzana, Petrovičeva ulica 5,
Ljubljana, indeks Srednje šole tiska in pa-
pirja. s-55095

Miković Ivan, Ul. bratov Učakar 72,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Veljka-
Vlahoviča. s-55104

Milenkovič Sara, Robindvor 42, Dravo-
grad, spričevalo. p-55107

Mlakar Matjaž, Pudob 34, Cerknica, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 5919. s-55175

Motnik Tomo, Sele 6, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Slovenj Gradec. g-55220

Muha Jože, Šijak 38, Štanjel, spričevalo,
št. I/teh-737 z dne 26. 8. 1983 TSŠ - Nova
Gorica. p-55013

Muhič Milan, Šegovci 1 a, Apače, listi-
no - obrtno dovolenje, št.
018925/0421/00-18/1995 z dne 6. 3. 1995.
p-55047

Mujarić Enver, Ribnica, Zavidoviči, spri-
čevalo 1. - 3. letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu, izdana od leta 1976-78 v
Ljubljani-Poklicna gradbena šol Ivana Kav-
čiča. s-55141

Muršič Ivan, Šafarsko 30, Ljutomer, de-
lovno knjižico, št. 888034, reg. št. 8/69.
p-55048

Nečemar Tomaž, Bilečanska 2, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-55149

Novak Boštjan, Polanškova ulica 35,
Ljubljana,  spričevalo  4.  letnika  Srednje
šole za strojništvo, izdano leta 1991.
s-55252

Novak Metod, V Zalar 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
135745, S 545583, izdala UE Ljubljana.
s-55279

Novak Sašo, Trboje 132, Kranj, spriče-
valo 3. letnika Poklicne kovinarske šole v
Celju, šolsko leto 80/81. g-55162

Novinc Maja, Agrokombinatska cesta
10, Ljubljana, delovno knjižico. s-55019

Oder Joško, Selo pri Vodicah 11 D, Vo-
dice, spričevalo o zaključnem izpitu Centra
strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1981.
s-55199

Omahen Matjaž, Jelovškova ulica 20,
Ljubljana,  zavarovalno  polico  št.
0430286,  izdala  Zavarovalnica  Adriatic.
s-55077

Omanovič Jasmin, Vena Pilona 5, Ko-
per, spričevalo 3. letnika, šolsko leto 93/94.
g-55012

Opsenica Jana, Nazorjeva 13, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6925.
p-55188

Optima d. o. o., Ulica 15. maja 21, Ko-
per, zavarovalno polico, št. 0330057.
g-55223

Orel Alenka, Erjavčeva 2, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 40520. g-55131

Osolin Irena, Brejčeva ulica 25 A, Dom-
žale, spričevalo o končani OŠ, izdan na DU
Parmova 38 dne 29. 6. 78, št. delovodnika
2009, mat. št. 1/5659. s-55168

Osterman Franci, Luže 2 B, Kranj, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje Agroži-
vilske šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
s-55191

Osterman Franci, Luže 2 b, Šenčur, de-
lovno knjižico. s-55314

Ozmec Damjan, Veličane 22, Ivanjkov-
ci, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ljuto-
mer. g-55053

Pajer Janja, Črneče 57, Dravograd, spri-
čevalo, št. 4595. p-55127

Panič Stanko, Zagajškova 13, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 25036. p-55073

Papež Gregor, Zavetiška ulica 4, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-

nje elektrotehniške šole v Ljubljani, izdano
leta 1994. s-55075

Parovel Damjan, Gortanova 2, Izola, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čolnov,
št. 02/13-2986/93. g-55185

Paternošt Boštjan, Mestni vrh 17 B, Ptuj,
spričevalo. p-55066

Pavkovič Gregor, Pot na Hreše 2, Ljub-
ljana, spričevalo 2. in 4. letnika in spričeva-
lo o zaključnem izpitu Srednje Agroživilske
šole v Ljubljani. s-55225

Pavlič Ivan, Trg F Kozarja 16 B, Hrast-
nik, diplomo VTŠ Maribor. g-55302

Pelcar Aleš, Stožice 37, Ljubljana, zava-
rovalno polico, št. 0376219. s-55020

Pelkon Aleš, Zupančičeva 20, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 26037.
g-55341

Perat Mojca, Volaričeva 15, Tolmin,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Tolmin, št.
I-G 506. p-55017

Peterle Slavko, Bršljin 22, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
15732. g-55117

Petrič Marko, Veluškova 8, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH. p-55091

Petrovič Tamara, Pretnerjeva ulica 8, Po-
stojna, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole tiska in papirja v Ljubljani, izdano
leta 1996. s-55323

Pezdirc Boris, Kolomban 69, Ankaran,
zavarovalno polico, izdala Adriatic Koper.
g-55227

Pešič Vanja, Jurčičeva 4, Ptuj, spričeva-
lo OŠ. g-55303

Pirc Borut, Glinškova ploščad 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1012002, reg. št. 204203. s-55086

Pivar Anamaria, Lendavska ulica 1, Ra-
kičan, indeks Pravne fakultete v Ljubljani,
šolsko leto 94/95. s-55112

Pjević Milorad, Slomškova 7, Murska
Sobota, delovno knjižico, št. AO 134301,
reg. št. 3697. p-55142

Ploj David, Dajnkova 6, Gornja Radgo-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7972.
p-55117

Požar jožica, Ul. bratov Martinec 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 614116, reg. št. 47119. s-55027

Požun Dragica, Cankarjeva 3, Krško,
spričevalo 1. letnika Trgovske šole.
p-55140

Požun Dragica, Cankarjeva 3, Krško,
spričevalo 2. letnika trgovske šole, letnik
1988. p-55141

Požun Janka, Kranjska c. 23, Tržič, voz-
niško dovoljenje. p-55070

Podanec Srečko, Radenski vrh 22/a, Ra-
denci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11240. p-55184

Podlinšek Tanja, Ponikva 64, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. S 47849.
p-55029

Podlogar Andreja, Vodmatska 28, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Srednje naravo-
slovne šole Bežigrad, izdano leta 1989.
s-55021
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Podobnik Agata, Vinčarje 44, Škofja Lo-
ka, zavarovalno polico, št. 0342769.
g-55236

Pogačnik Uroš, Andričeva 29, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 31685.
s-55198

Poje Petra, Mahovnik 86, Kočevje, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Kočevje, št. 258.
g-55049

Pompe Urban, Stolovnik 67, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 15397.
p-55181

Potokar Franc, Rusjanov trg 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, št. 91057. g-55316

Potokar Franc, Rusjanov trg 3, Ljublja-
na, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolnov, št. 02/13-3317/94. g-55327

Povšič Drago, Gornje Laknice 21, Mo-
kronog, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7465, izdala UE Trebnje. g-55045

Prešern Friderik, Novo polje XI 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
167908, reg. št. 135691. s-55263

Puh Irena, Obala 63, Portorož, spričeva-
lo 8. razreda OŠ Piran, izdano leta 1963.
s-55276

Puh Irena, Obala 63, Portorož, zaključno
spričevalo Poklicne frizerske šole - smer
kozmetika, izdano leta 1976. s-55277

Pukl Iztok, Kranjčeva 8, Lendava, matu-
ritetno spričevalo Srednje gradbene in teh-
nične šole Maribor, izdano leta 1975, št.
20-75. p-55173

Pulec Marko, Plešivo 38/A, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BFGH.
p-55175

Pušnik Andrej, Arclin 66 B, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 32828.
p-550101

Racman Jurgen, Anže 10, Brestanica, di-
plomo Srednje gostinske šole v Ljubljani,
izdana leta 1994. s-55226

Rajkovič Marija Koren, Cankarjeva 30,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15965. g-55059

Rakib Jože Božidar, Cesta 9. avgusta 34,
Zagorje, spričevalo o zaključnem izpitu
Agroživilske šole v Mariboru. g-55301

Rakuš Jaša, Škrabčeva ulica 4, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. ADR 151167, za
vozilo LJ U9-042. s-55192

Rauš Mladen, Robindvor 48, Dravograd,
spričevalo o končani OŠ, št. 826/94.
p-55164

Rebec Ervin, Mirka Pirca 1, Sežana, za-
varovalno polico, št. 0424978. g-55249

Rebolj Mitja, Zgornje Pirniče 10, Med-
vode, spričevalo OŠ Pirniče. s-55073

Repič Darin, Nova vas pri Ptuju 30 A,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
37953, izdala UE Ptuj. g-55055

Repnik Marija, Poh. Bataljon 18, Slo-
venj Gradec, spričevalo SŠ Slovenj Gradec;
šolsko leto 1976/77. g-55043

Robida Juana, Šmartno ob Paki 30,
Šmartno ob Paki, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 08412. p-55076

Robič Branko, Gubčeva 3, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 674558,
izdala UE Žalec. p-55072

Rodošek Terezija, Pobrežje 141, Videm
pri Ptuju, delovno knjižico. p-55150

Rodošek Terezija, Pobrežje 141, Videm
pri Ptuju, spričevalo 6. razreda OŠ Videm
pri Ptuju. p-55151

Rop Bernarda, Janezovo polje 20, Ljub-
no ob Savinji, spričevalo. p-55018

Rozman Mojca, Titova 71, Jesenice, spri-
čevalo 1. letnika Gimnazije Jesenice, šolsko
leto 90/91. g-55109

Ružič Marija, Trstenjakova 73, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 22969, iz-
dala UE Murska Sobota. p-55174

Rudolf Aleš, Čopova 17, Celje, spriče-
valo 2., 3. in 4. letnika Srednje šole v Celju
- smer elektrotehnik. g-55111

Ručman Boris, Spodnje Gameljne 72,
Šmartno, indeks Fakultete za kemijo in ke-
mijsko tehnologijo. s-55024

Sapač Brigita, Dankovci 60, Mačkovci,
vozniško dovoljenje, št. 19479. p-55186

Savić Lazar, Liminjan 34, Portorož, za-
varovalno polico, št. AO 243780. g-55118

Savšek Franc, Zagorica 4, Litija, delov-
no knjižico. s-55147

Sedlar Avgust, Mirna vas 10, Trebelno,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
8141. s-55201

Senica Matjaž, Podhumska 3, Laško,
spričevalo. p-55011

Simonič Marjan, Cesta krških žrtev 60,
Krško, diplomo Naravoslovno matematične
šole Brežice, izdana leta 1990. s-55122

Skrt Srečko, Trg 1. maja 1, Tolmin, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje gostin-
ske šole Ljubljana, izdano leta 1975. s-55034

Slejko Marta, Lokavec 130 a, Ajdovšči-
na, indeks Centra strokovnih šol in osebnih
storitev v Ljubljani. s-55113

Slejko Stanislav, Dramlje 6 A, Šentjur
pri Celju, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 3064. p-55137

Slovnik Udovč Marija, Podgora pri Dol-
skem 7, Dol pri Ljubljani, vozniško dovo-
ljenje, kat. BFGH, št. S 42189, reg. št.
16763. s-55011

Smodiš Sonja, Tomšičeva 1, Velenje, za-
varovalno polico, št. 50155. p-55007

Smolej Erik, Stari grad 9, Krško, spriče-
valo 1. in 2. letnika, šolsko leto 1989/90 in
90/91. g-55164

Sorbara Petra, Pivška ulica 5, Postojna,
indeks Ekonomsko poslovne fakultete vMa-
riboru. s-55081

Sorbara Petra, Pivška ulica 5, Postojna,
delovno knjižico. s-55334

Sorbara Petra, Pivška ulica 5, Postojna,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Postojna, izdano leta 1995. s-55335

Stadler Aljoša Sergej, Topniška 21, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 33664,
izdal LPP. s-55092

Stanič Jožefa, Andreja Gabrščka 98,
Šempeter pri G., vozniško dovoljenje, kat.
BGH. p-55065

Stante Simona, Vojkova 1, Celje, spriče-
valo. p-55134

Staržl Janez, Kranjčica 41/B, Šentjur, de-
lovno knjižico, št. 80/90 336296. p-55106

Stergar Angela, Latkova vas 39, Prebold,
vozniško dovoljenje. p-55088

Stojanovič Branka, Hrušica 183, Jeseni-
ce, spričevalo 4. letnika Ekonomske srednje
šole, šolsko leto 82/83. g-55238

Strgar Angela, Latkova vas 39, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
903532. p-55158

Strnad Daniela, Gogalova 9, Kranj, ca-
rinsko službeno izkaznico, št. 0505973, iz-
dana 15. 5. 1995 od RS Ministrstva za fi-
nance - carinska uprava RS. g-55234

Stropnik Primož, Polzela 272, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23600.
p-55122

Suljič Mateja, Ulica bratov Kotar 2,
Mengeš, diplomo Srednje naravoslovno ma-
tematične dejavnosti, izdana leta 1987, na
ime Omahna Mateja. s-55215

Svalina Sandi, Čuža 15, Vrhnika, zava-
rovalno polico, št. 0414635 s 50% bonu-
som. s-55205

Svoboda Vojo, Cesta dveh cesarjev 90,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 931021, reg. št. 127366. s-55245

Šakinović Fadil, Šumatac 133, Velika
Kladuša, delovno knjižico. s-55275

Šemrov Miha, Rožna pot 13, Dragomer,
dijaško mesečno vozovnico, št. 744. s-55065

Šifrer Savo, Glavarjeva 27, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 352447, reg. št. 14766. s-55331

Šipuš Nevenka, Šalek 83, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 12193.
p-55172

Šivec marija, Mladinska 30, Izola, di-
plomo Hotelske šole v Mariboru, izdana le-
ta 1971. g-55115

Škerl Aleksandra, Runkova ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 230610, reg. št. 157130. s-55070

Škof Gregor, Kunaverjeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 974046, reg. št. 200516. s-55293

Škof Marija, Dolenjci 117, Adlešiči, spri-
čevalo Poslovodske šole v Brežicah, letnik
80/81. p-55138

Škrbina Anton, Veliko Mraševo 28, Pod-
bočje, vozniško dovoljenje, kat. ABGEFH,
št. 7263. p-55043

Šlibar Ljudmila, Šišenska cesta 91, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
925976, reg. št. 86600. s-55320

Šmigoc Maksimiljan, Leška 5, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5817,
izdala UE Ravne na Koroškem. p-55051

Šmon Jože, Sp. Razbore 66, Podgorje
pri Slov. Grad, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11735. g-55246

Šter Ajda, Sp. Duplje 66, Duplje, vozov-
nico, izdal Alpetour Škofja Loka. g-55322

Štern Klemen, Goriče 2, Goriče, zaključ-
no spričevalo Srednje Kov. in strojne šole
Kranj, izdano leta 1990. s-55100



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4000 Št. 55 – 4. X. 1996

Štimac Janez, Zikova 3, Kamnik, spriče-
valo o končani OŠ, šolsko leto 1990/91.
g-55330

Štok Zvonko, Mladinska 30, Izola, di-
plomo Hotelske šole v Mariboru, letnik
1971. g-55119

Štrigl Hovnik Bernarda, Javornik 28,
Ravne na Koroškem, spričevalo 1. letnika
šole za prodajalce. g-55123

Štrigl Stanislav, Podgorje 7/a, Apače,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3139.
p-55144

Štrukelj Gregor, Male lašče 67, Velike
Lašče, spričevalo 3. letnika Gimnazije Le-
dina, izdano leta 1995. s-55018

Švegelj Renata, Ljubno 28, Podnart, spri-
čevalo 3. letnika SGETŠ Bled. g-55160

Šventner Stanislav, Na klisu 24, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1358.
s-55229

Švigir Davorin, Šared 19/b, Izola, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 5645. p-55032

Švonja Milenko, Portorož, potrdilo za
pomorskega strojnika I. razreda. g-55332

Švonja Milenko, Portorož, potrdilo o
opravljenem izpitu za protipožarno varnost,
št. 02/09-950. g-55333

Tekauc Lidija, Florjan 233, Šoštanj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 24335.
p-55074

Tekavec Samo, Erjavčeva cesta 4, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Teh-
niške šole za kemijsko, metalurško, rudar-
sko in lesno stroko v Ljubljani, izdano leta
1971. s-55329

Tiselj Matjaž, Šmatevž 2, Gomilsko, za-
varovalno polico, št. 0291732. g-55182

Tivadar Franc, Miklavčeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1041909, reg. št. 59453. s-55090

Tivadar Robert, Pot čez gmajno 101,
Ljubljana, izkaz o šolskem uspehu OŠ Vič.
s-55235

Tokalić Stjepan, Topniška 27, Ljublja-
na, zaključno spričevalo Srednje gradbenein
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 1987.
s-55001

Tomažič Anton, Gornja Bitnja 9, Prem,
zavarovalno polico, št. 0338343. g-55228

Tomić Michel, Ziherlova ulica 38, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 101040360, iz-
dala Zavarovalnica Slovenica. s-55008

Tomšič Peter, Ulica Toma Brejca 11 a,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13460, izdala UE Kamnik. s-55047

Topolšek Andrej, Krvavi potok 7, Kozi-
na, spričevalo 3. letnika Gimnazije. g-55129

Tramte Cvetko, Breška vas 3, Šentjer-
nej, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
13381. g-55339

Tratenšek Andrej, Pečica 37, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
627, izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-55031

Traven Vida, Pokopališka pot 20, Naklo,
spričevalo 1. letnika Centra strokovnih šol
v Ljubljani, izdano leta 1975, na ime Bevk
Vida. s-55096

Trg stor. podj. EX d. o. o., Cvetkovci 99,
Podgorci, zavarovalno polico, št. 0353455.
g-55250

Trtnik Roman, Mirje 5, Ljubljana, za-
ključno spričevalo Poklicne avtomehanične
šole v Ljubljani, izdano leta 1981. s-55283

Truden Zvonka, Nartnikova ulica 5,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Eko-
nomske šole v Kranju, izdano leta 1977.
s-55197

Turul Daša, Pot v Bitnje 55, Kranj, de-
lovno knjižico. g-55307

Vargek Tomaž, Kardeljev trg 2, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26355.
p-55075

Vatovec Igor, Lužiško srbska ulica 15,
Ljubljana, potrdilo za voditelja čolnov, št.
02/13-7345/22-94 z dne 29. 10. 1994.
s-55039

Velić Mirsad, Jezerski 81, Bosanska
Krupa, zaključno spričevalo Srednje grad-
bene šole Ivana Kavčiča, izdano leta 1983.
s-55328

Velkoski Toni, Frankovo 46, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20669. s-55033

Verdev Ciril, Podkraj 21, Šentilj, za-
ključno spričevalo Poklicne kmetijske šole
Šentjur. g-55130

Verle Dušan, Šopova ul. 5, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 4201. g-55306

Vižintin Enco, Fojana 30 A, Dobrovo,
zaključno spričevalo Elektrotehniške v
Ljubljani, izdano leta 1969. s-55196

Vižintin Ivan, Pod Šaletom 6 A, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
3237, izdala UE Izola. p-55003

Vidmar Maša, Polanškova 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 6008.
s-55272

Vidovič Bernarda, Cesta talcev 77B, Je-
senice, indeks Srednje ekonomske šole v
Radovljici. g-55057

Vidrih Aleksandra, Gabrščkova ulica 91,
Ljubljana, indeks Medicinske fakultete 5. in
6. letnik v Ljubljani. s-55127

Vindiš Kristina, Šmolenakova 15, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
13718, izdala UE Ptuj. p-55125

Vipavec Jože, Krasinec 30, Gradac, spri-
čevalo o končani OŠ. p-55189

Vivoda Tina, Triglavska 7, Koper, spri-
čevalo. g-55058

Vodušek Boštjan, Pregarje 86, Ilirska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001055556, izdala UE Ilirska Bistrica.
s-55286

Votek Dušan, Fokovci 6, Fokovci, voz-
niško dovoljenje, št. 19828. p-55094

Vraničar Fedja, Sorška c. 33 a, Škofja
Loka, indeks FOV Kranj. p-55002

Vrbošek Jurij, Novo polje cesta V 3,
Ljubljana, diplomo Srednje elektro šole
Vegova Ljubljana, izdana leta 1990.
s-55269

Vuk Oktavijo, Moste 135, Izola, zavaro-
valno polico, št. 03363363. g-55157

Vučko Benjamin, Ključarovci 6, Križev-
ci pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9983. p-55019

Vučko Bernarda, Dolnji Lakoš 4 A, Len-
dava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6901. p-55056

Zakotnik Jurij, Vodnikova cesta 163,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazi-
je Šentvid, izdano leta 1977. s-55282

Zaletel Anita, Gregorčičeva 23, Kranj,
spričevalo 8. razreda OŠ Stane Žagar.
g-55315

Zemljič Ana, Police 26, Gornja Radgo-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
3236. p-55183

Zepuhar Zdenka, Sela 12, Metlika, spri-
čevalo 4. letnika Srednje kmetijske šole v
Novem mestu, izdano leta 1979. s-55063

Zore Ksenija, Ravne pri Mlinšah 5, Izla-
ke, delovno knjižico. s-55078

Zoretič Nadija, Križ 217, Sežana, zava-
rovalno polico - življensko, št.
41402000483. p-55090

Zupet Davorina, Livarska ulica 11, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Upravno admi-
nistrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1973, na ime Skrt Davorina. s-55267

Zupin d. o. o., Okroglo 10, Stahovica,
zavarovalno polico, št. 0315283. g-55216

Žiberna Olga, Žeje 14, Duplje, delovno
knjižico. g-55136

Žibert Andrej, Farčnikova 43, Zagorje,
potrdilo o znanju CPP, št. 893. p-55097

Žohar Ljubo, Ul. heroja Staneta 7, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S675349.
p-55165

Žužek Iztok, Albertova 48, Škofljica, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 23702 - kom-
binirana. s-55259

Žuk Toni, Gorenje 3, Stara Cerkev, voz-
niško dovoljenje, št. 107045. g-55144

Jelovšek Marko, Drenov grič 111, Vrh-
nika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10505. s-55251

Jereb Martin, Stara vas 86, Žiri, zaključ-
no spričevalo. g-55148
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