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Razglasni del z dne 8. novembra 1996

Sodni register

LJUBLJANA
Rg-36756
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/16112 z dne 26. 10. 1995 pri
subjektu vpisa Javno podjetje Parkirišča,
p.o., Vodnikov trg 5, Ljubljana, sedež:
Vodnikov trg 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/16002/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje javnega podjetja iz p.o. v d.o.o., spremembo firme, osnovnega kapitala, tipa zastopnika, deleža in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5226589
Firma: Parkirišča, Javno podjetje,
d.o.o., Vodnikov trg 5, Ljubljana
Skrajšana firma: Parkirišča, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 237,052.000 SIT
Ustanovitelj: Mesto Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1, vstop 5. 3. 1991, vložek
237,052.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Guzelj Pavle, dipl. ek. inž., razrešen
22. 11. 1994 in imenovan za zastopnika, ki
kot v. d. direktorja zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 10. 1995:
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov.
NOVA GORICA
Rg-25773
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00460 z dne 3. 10. 1995 pri
subjektu vpisa Podjetje za opravljanje gostinskih in hotelskih storitev OKUS, p.o.,
Nova Gorica, sedež: IX. korpus 65, Nova
Gorica, pod vložno št. 1/00527/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme in sedeža, kapital, vstop in izstop družbenikov,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo pooblastil zastopnika in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5143349
Firma: OKUS, Podjetje za opravljanje
gostinskih in hotelskih storitev, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: Gostinsko podjetje
OKUS, d.o.o., Nova Gorica

ISSN 1318-9182

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Nova Gorica, IX. korpusa 96
Ustanovitelji:
Avtopromet
Gorica,
TOZD Gostinstvo, n. sub. o., izstopil 24. 4.
1995; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložek 6,166.000 SIT, Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica
5, vložek 6,166.000 SIT, Sklad Republike
Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova
28, vložek 12,332.000 SIT, Sklad Republike Slovenije za razvoj (neodkupljeni poslovni delež notranjega odkupa), Ljubljana,
Kotnikova 28, vložek 19,619.000 SIT, Damljanovič Danica, Postojna, Pivška ulica 3,
vložek 374.000 SIT, Đurič Tamara, Postojna, Rožna ulica 8, vložek 210.000 SIT, Penko Andrejka, Prestranek, Grobiše 22, vložek 215.000 SIT, Černe Ožbej, Radovljica,
Prešernova 8, vložek 555.000 SIT, Slejko
Marjan, Nova Gorica, Gradnikove brigade
4b, vložek 290.000 SIT, Rakuša Terezija,
Nova Gorica, Gregorčičeva 13a, vložek
314.000 SIT, Baraga Melita, Solkan, Žabji
kraj 16, vložek 330.000 SIT, Možina Vera,
Dobravlje 25, vložek 602.000 SIT, Ostrožnik Sandra, Tolmin, Prekomorskih brigad 7,
vložek 480.000 SIT, Vidic Olga, Nova Gorica, Streliška pot 44a, vložek 1,046.000,
Ipavec Mimica, Nova Gorica, Vipavska cesta 130, vložek 342.000 SIT, Maksimovič
Zorka, Nova Gorica, Gradnikove brigade
41, vložek 314.000 SIT, Stevanovič Velida,
Nova Gorica, Gradnikove brigade 51, vložek 314.000 SIT, Brezavšček Uroš, Anhovo, Ulica talcev 6, Deskle, vložek 105.000
SIT, Florjančič Branka, Trnovo pri Gorici,
Lokve 65, vložek 210.000 SIT, Oglajner Irena, Solkan, Žabji kraj 16, vložek 262.000
SIT, Flander Silva, Nova Gorica, Gradnikove brigade 15, vložek 314.000 SIT, Tomažič Ljuba, Kojsko 72, vložek 367.000 SIT,
Preradovič Ljuba, Nova Gorica, Prvomajska ulica 8, vložek 272.000 SIT, Berginc
Nada, Nova Gorica, Vetrišče 14, vložek
367.000 SIT, Švara Primož, Volčja Draga,
Vogrsko 14a, vložek 571.000 SIT, Vukmirovič Radinka, Volčja Draga 59, vložek
314.000 SIT, Stanojevič Ljubica, Tolmin,
Prekomorskih brigad 5, vložek 262.000 SIT,
Leban Vilma, Tolmin, Prekomorskih brigad
4, vložek 314.000 SIT, Melinc Anita, Tolmin, Volče 88b, vložek 380.000 SIT, Canzutti Dolores, Nova Gorica, Cankarjeva 54,
vložek 105.000 SIT, Pejič Radojka, Nova
Gorica, Ivana Regenta 6, vložek 501.000
SIT, Kerševan Mirjam, Volčja Draga, Bukovica 3, vložek 382.000 SIT, Oršulič Gordana, Nova Gorica, Trubarjeva 7, vložek
262.000 SIT, Srebrnič Irma, Nova Gorica,
Rutarjeva 6, vložek 262.000 SIT, Durič Nada, Nova Gorica, Gradnikove brigade 51,
vložek 314.000 SIT, Murovec Danjela, Nova Gorica, Cankarjeva 50, vložek 262.000
SIT, Planinšek Anica, Dornberk, Bojana Vodopivca 5, vložek 262.000 SIT, Levpušček
Stanislav, Nova Gorica, Ledine 165, vložek

Leto VI

1,859.000 SIT, Brezavšček Robert, Nova
Gorica, Cankarjeva 15, vložek 290.000 SIT,
Slovič Ida, Šempeter pri Gorici, Ivana Suliča 12b, vložek 314.000 SIT, Pušnar Marija,
Kojsko, Hum 59, vložek 348.000 SIT, Gruden Anka, Trnovo, Nemci 6, vložek 314.000
SIT, Skok Sašo, Trnovo pri Gorici, Lokve
49, vložek 105.000 SIT, Di Falco Erik, Solkan, Pirjevčeva 7, vložek 262.000 SIT, Humar Teodor, Kanal, Avče 112, vložek
314.000 SIT, Čermelj Miroslav, Črniče, Vrtovin 57b, vložek 367.000 SIT, Mladovan
Jožefa, Nova Gorica, Trinka Zamejskega 10,
vložek 210.000 SIT, Bizjak Marija, Nova
Gorica, Cankarjeva 17, vložek 419.000 SIT,
Kolenc Florjan, Trnovo pri Gorici, Lokve
53, vložek 419.000 SIT, Konrad Slavko, Nova Gorica, Gradnikove brigade 39, vložek
314.000 SIT, in Vodopivec Danijel, Miren,
Opatje selo 82, vložek 367.000 SIT – vstopili 24. 4. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Levpušček Stanislav, razrešen in ponovno imenovan 24. 4. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 3. 10. 1995: 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo 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 gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opemo; 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 zelenjavo; 5222
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Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih 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; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnanja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih obektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi
soglasja
Agencije
št.
273/0463/94/GV z dne 18. 8. 1995.

1/2944/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 2. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Lado Burgar, Kajuhov
dvor 4, Grosuplje in Mojca Burgar, Ul. narodne zaščite 8, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
po enakih deležih.
Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Temeljno sodišče v Ljubljani
enota v Ljubljani
dne 7. 11. 1994

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
enota v Ljubljani
dne 14. 2. 1995

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
LJUBLJANA
Srg 5250/94
Rg-1466
Temeljno sodišče v Ljubljani, enota v
Ljubljani, oddelek za gospodarsko sodstvo,
kot registrsko sodišče na predlog objavlja
sklep:
BEL, d.o.o., podjetje za prodajo elektronskih elementov in aparatov Ljubljana, Ul. narodne zaščite 8, reg. št. vl.

Srg 5255/94
Rg-1467
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
BARPOL, podjetje za obrtne storitve,
d.o.o., Vnanje Gorice, Pot k čuvajnici 11,
reg. št. vl. 1/12681/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
25. 4. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Peter Bartolj, Vnanje Gorice, Pot k čuvajnici 11, z ustanovitvenim
kapitalom 8.010 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.010 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 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
enota v Ljubljani
dne 23. 2. 1995
Srg 3750/94
Rg-1468
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
PRO & FUN, d.o.o., Ljubljana, reg. št.
vl. 1/15429/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 21. 4.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Robert Podojsteršek, Jaka Jagnič in Bistera Varl, z ustanovitvenim
kapitalom 8.100 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.100 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
po enakih deležih.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu

Srg 11373/94
Rg-1469
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
SIT, d.o.o., Ivančna Gorica, II. grupe
odredov 35, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 1. 6. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Jože Polak, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Jožeta Polaka.
Srg 11408/94
Rg-1470
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
LESPROMET, d.o.o., Ljubljana, Presetnikova 7, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 31. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Matjaž Puš, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na ustanovitelja.
Zoper ta sklepa skupščine 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 sklepa o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 1995
Srg 15982/94
Rg-1471
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ACRYTECH, predelava plastičnih
mas in trgovina, d.o.o., Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 18. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Marjeta in Tomaž Pečenko, oba Čepovanska 5, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
po enakih delih.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
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396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od 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 17. 10. 1995

LIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
70.000 SIT in 470.000 LIT prenese v celoti
na ustanovitelje po enakih deležih.

Ustanoviteljica je Škrbec Nevenka, Podlubnik 154, Škofja Loka, z ustanovitvenim
kapitalom 3.500 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
3.500 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico Škrbec Nevenko, Podlubnik 154, Škofja
Loka.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 1996

Srg 94/18586
Rg-1472
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba LEXIM, inženiring in trgovina, d.o.o., Glasbilarska 1, Mengeš, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 29. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Jože Stupica, Šlandrova
1, Domžale, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Jožeta Stupica, Šlandrova 1, Domžale.
Srg 94/18543
Rg-1473
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba NIGRA, podjetje za gradbene
izkope, vrtanje in miniranje, d.o.o., Šeškova 10, Ribnica, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 27. 12.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Nežka Zbašnik in Franc
Zbašnik, oba Šeškova 10, Ribnica, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Neško Zbašnik in Franca Zbašnika, vsakemu do 1/2.
Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepa o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 1996
Srg 20012/94
Rg-1474
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
CM SPRAY INTERNATIONAL, zastopanje in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana, Brdnikova 14, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 19. 12.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Hotujec Aleš, Križna 29,
Ljubljana, Cattarin Michele, Via Frinti 7/10,
Silea, Treviso, Italija in Marcedoni Sebastjan, Stara slovenska 20, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 70.000 SIT in 470.000

Srg 20011/94
Rg-1475
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ALMAX, posredovanje, zastopanje in
proizvodnja, d.o.o., Ljubljana, Križna 29,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Hotujec Aleš in Hočevar Martina (poročena Hotujec), oba Križna
29, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
po enakih delih.
Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepa o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 1996
Srg 7832/94
Rg-1476
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
EM-ELECTRONIC, družba za razvoj
in izdelavo strojne in elektronske opreme, Ljubljana, d.o.o., reg. št. vl.
1/03169/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 19. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Milorad Janković, Polanškova 9, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 3. 1995
Srg 12534/94
Rg-1477
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
NEVADA, podjetje za storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Triglavska 53, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 22. 6. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.

Srg 816/95
Rg-1478
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
XBIT, d.o.o., Ljubljana, trgovina, inženiring, programiranje in svetovanje s
področja računalništva, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
16. 2. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Boštjan Marušič, Tomšičeva 6, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Srg 681/95
Rg-1479
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ANTIGONA, posredništvo, trgovina,
d.o.o., Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanovitelja z dne
10. 2. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Pavle Pogačnik, Zavrh
pod Šmarno goro 7a, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepa o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 1996
Srg 1945/95
Rg-1480
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba NETCOMM, proizvodnja, trgovina in svetovanje, d.o.o., Bolgarska 8,
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Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 29. 3. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je dr. Stanislava Velkavrh iz Ljubljane, Bolgarska 8, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 5. 1996

KOPLAST, podjetje za predelavo plastičnih mas, d.o.o., Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 30. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Franc Kopitar in Rozi
Kopitar, oba Menardova 7, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku 2.000
SIT prenese v celoti na ustanovitelja Franca
Kopitarja in Rozi Kopitar (vsakemu do 1/2).
Zoper te sklepe skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 1996

Srg 13849/94
Rg-1486
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba CORECT, podjetje za svetovanje, trgovino in proizvodnjo, opravljanje
storitev mednarodne špedicije, transporta ter drugih storitev, d.o.o., Ljubljana,
Rozmanova 6, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 9. 8.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljici sta Konstantinovič Groznik Smiljana, Rozmanova 6 in Ferlin Samsa
Danica, Šišenska 2, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 9.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
9.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljici, vsaki do ene polovice.
Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklepa o izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 1996

Srg 8207/94
Rg-1481
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
B.R.P., podjetje za ekonomske, organizacijske in druge storitve, d.o.o., Ulica
Simona Jenka 9, Domžale, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 23. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Pecher Bojan, Ul. Simona Jenka, Domžale, Golob Peter, Polanškova 38, Ljubljana in Jagnič Roman, Žibertova 26, Ljubljana, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na ustanovitelje Pecher Bojana, Ul.
Simona Jenka, Domžale, Golob Petra, Polonškova 38, Ljubljana in Jagnič Romana,
Žibertova 26, Ljubljana, po enakih deležih.
Srg 11085/94
Rg-1482
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
OPTAS, inženiring, marketing, proizvodnja, montaža, servis, leasing, trgovina, svetovanje in zastopanje, d.o.o., Vojsko št. 3, Vodice, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 26. 5.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Branko Pajk, Derčeva
17, Ljubljana, Dragica Kosec, Vojsko 3 in
Bojan Pajk, Derčeva 17, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese na ustanovitelje, in sicer
na Dragico Kosec 2.800 SIT, Branka Pajka
2.800 SIT in Bojana Pajka 2.400 SIT.
Srg 12326/94
Rg-1483
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Srg 17591/94
Rg-1484
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
TERRA-CO, podjetje za trgovino,
šport, turizem in druge storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Ažbetova 5, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
28. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Hribar Andrej in Gorenc Sebastian, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese do 1/2 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 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 24. 5. 1996

Srg 01262/95
Rg-1487
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
AMIGOS, podjetje za turizem in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Velika čolnarska
13, reg. št. vl. 1/09431/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
7. 2. 1995.
Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Šturm Svit, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 2.450 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.450 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

Srg 15442/94
Rg-1485
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba GEZA, storitveno podjetje,
d.o.o., Vrhnika, Pavkarjeva pot 9, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 23. 11. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Geza Balajc in Silva
Balajc, oba Pavkarjeva pot 9, Vrhnika, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
vsakemu do ene polovice osnovnega kapitala.

Srg 01703/96
Rg-1488
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
TEKOM, podjetje za predelavo kovin
in plastike ter trgovina, d.o.o., Kočevje,
Zajčje poljane 6, reg. št. vl. 1/06430/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 22. 3. 1996.
Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Marjan Mohorčič in
Marija Mohorčič, Kočevje, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja, na vsakega po 1.000
SIT.
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Srg 8102/94
Rg-1489
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ŽAGA-BOR, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Ulica bratov Babnik 26, reg.
št. vl. 1/22487/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 20. 5.
1994.
Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Mojca Jagodic, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 100.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanoviteljico.

Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
109.080 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Polajžer Roberta.

Ustanovitelja sta Janez Prelesnik in Olga
Prelesnik, oba Koprska 32, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 19.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
19.000 SIT prenese do ene polovice na vsakega ustanovitelja.

Srg 16357/94
Rg-1490
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
MONLES, lesno predelovalno in trgovsko podjetje, d.o.o., Grič 5, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/6673/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
16. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Dolenec Milan, Grič 5,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Dolenec Milana.
Srg 1447/95
Rg-1491
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
HD, trgovsko podjetje, d.o.o., Jamova
cesta 66, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
24. 3. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Borut Holy, Jamova cesta 66, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Srg 17215/94
Rg-1492
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
PR-ALFA, podjetje za proizvodnjo,
storitve in trgovino, d.o.o., Šmarje Sap,
Veliki vrh 10, reg. št. vl. 1/24029/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 16. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Polajžer Robert, Veliki
vrh 10, Šmarje Sap, z ustanovitvenim kapitalom 109.080 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Srg 16337/94
Rg-1493
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
TAMA, podjetje za tržno svetovanje,
d.o.o., Leninov trg 14, Ljubljana, reg. št. vl.
1/3632/00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 19. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Anton Tadel, Kalce 42c,
Logatec, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Antona Tadela.
Srg 17280/94
Rg-1494
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Založba Triglav, d.o.o., Društvena 2,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/13635/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 27. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Viktor Zančič in Dušan
Orel, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
vsakemu do 1/2 osnovnega kapitala.
Srg 1456/95
Rg-1495
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
M & T, inovativne tehnologije, d.o.o.,
Parmova 1, Vir, Domžale, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 21. 3. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Marko Krečič, Ziherlova 1, Ljubljana in Anton Tomažič, Parmova
1, Vir, Domžale, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese do ene polovice na vsakega ustanovitelja.
Srg 17345/94
Rg-1496
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
JOP, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o., Koprska 32, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 23. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.

Srg 17065/94
Rg-1497
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ZILA, podjetje za trgovino in posredništvo, d.o.o., Mestni trg 9, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/14977/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 26. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Černe Eva, Mestni trg
9 in Van Mulders Michel, Belgija, Genk,
Mosselerland, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico Evo Černe.
Srg 16401/94
Rg-1498
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
GOP – PETER ŠPORT, gradnja, oprema, trgovina, šport, d.o.o., Hošiminhova
5, Ljubljana, reg. št. vl. 1/5406/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 20. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Peter Žibert, Hošiminhova 5, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Petra Žiberta.
Srg 16196/94
Rg-1499
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
KAŠA, družba za trgovino, proizvodnjo in inženiring, d.o.o., Kramplje 4, Nova vas pri Rakeku, reg. št. vl. 1/10919/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 1. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Olga Hass, Kramplje 4,
Nova vas pri Rakeku, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico Olgo Hass.
Srg 17302/94
Rg-1500
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
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ABAKUS, inženiring, d.o.o., Novi dom
65, Trbovlje, reg. št. vl. 1/9722/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 27. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Metod Črešnar, Šuštarjeva 27, Trbovlje, Ivan Drnovšek, Vodenska 21, Trbovlje, Vilhelm Kovač, Sallaumines 5/b, Trbovlje in Dušan Požun, Gimnazijska 15/b, Trbovlje, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje,
vsakemu do 1/4 osnovnega kapitala.
Zoper te sklepe skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 6. 1996

2.000 SIT prenese v celoti na vsakega ustanovitelja do ene polovice osnovnega kapitala.

Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.

Srg 1856/96
Rg-1501
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
TOP CASA, zunanja in notranja trgovina, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 116, reg. št.
vl. 1/24928/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 12. 4. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta TOP CASA S.R.L.,
Bergamo in Mitja Velepič, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja na TOP CASA S.R.L.,
1,350.000 SIT, na Mitjo Velepiča pa
150.000 SIT.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče Ljubljana
dne 17. 6. 1996
Srg 17206/94
Rg-1502
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba CITO, podjetje za trgovino in
gostinstvo, d.o.o., Bevkova 3, Grosuplje,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Cecilija Recek in Tone
Janežič, Bevkova ul. 3, Grosuplje, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku

Srg 16219/94
Rg-1503
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
FLAMINGO AVIATION, podjetje za
posredovanje letalskih storitev, d.o.o.,
Ljubljana, Polje c. X/16a, reg. št. vl.
1/14790/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 15. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Martin Korošec, Polje
c. X/16a in Peter Čučulovič, Cesta 13. julija
44, Dobrunje, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
1/2 na vsakega ustanovitelja.
Srg 17282/94
Rg-1504
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
VTC, računalništvo in aplikacije,
d.o.o., Ljubljana, Koperska 94, reg. št. vl.
1/24576/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 28. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Dušan Stojakovič, Ljubljana, Rožna dolina c. XIX/10, Gornik Anton, Brilejeva 15, Ljubljana, Jeras Aleksander, Ljubljana, Žagarska 6, Tomc Antonija,
Ljubljana, Dolomitskega odreda 64/a in Tvrdi Vjekoslav, Teslič, 1. krajiškega bataljona
H-40, z ustanovitvenim kapitalom 100.000
SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje do 1/5 osnovnega kapitala.
Zoper te sklepe skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 1996
Srg 1388/95
Rg-1505
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
TOPS, podjetje za trgovino, posredovanje, svetovanje, usluge, uvoz in izvoz,
Adamičeva 9, reg. št. vl. 1/17521/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Bojana Stipančić, Adamičeva 9, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Srg 17339/94
Rg-1506
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
VETA, podjetje za proizvodnjo, trgovino, zastopstvo in storitve, Zvezda 8,
Ljubljana, d.o.o., reg. št. vl. 1/17895/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 21. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Emil Vamberger, Zvezda
8, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Srg 2378/95
Rg-1507
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ORTO LINE, podjetje za ekonomske
in tehnološke storitve, Dunajska 123,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/16885/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 30. 3. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljici sta Viktorija Mendušič,
Prešernova 35, Grosuplje in Jelka Mendušič, Fabanijeva 21, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese do 1/2 na vsako ustanoviteljico.
Srg 2027/95
Rg-1508
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
EUVOX, trgovina in zastopstva, Glavarjeva 13/a, Mengeš, reg. št. vl.
1/1/993800, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 30. 3. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Renato Balzanti, Glavarjeva 13/a, Mengeš in Dora Dalla-Rosa-Rackov, Cesta na Markovec 55, Koper, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v znesku 1.000 SIT na
vsakega ustanovitelja.
Srg 19417/94
Rg-1509
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
CHIP, podjetje za razvoj, montažo,
vzdrževanje in servis audio, video in drugih elektronskih aparatov, d.o.o., Grosup-
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lje, reg. št. vl. 1/11505/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
29. 4. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Davorin Tomažin, Grosuplje, Pod hribom c. II/24, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

Srg 17374/94
Rg-1512
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ORBIS, d.o.o., Ljubljana, izdajateljsko podjetje, Reboljeva 7, reg. št. vl.
1/5289/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 20. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Janez Mušič, Reboljeva 7 in Miha Mate, Kristanova 4, oba Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v znesku 1.000 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 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 19. 6. 1996

53, Komenda, reg. št. vl. 1/9858/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 10. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Lah Maks, Suhadole 53,
Komenda, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Lah Maksa.

Srg 17335/94
Rg-1510
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
TREM TRADE, trgovsko podjetje,
d.o.o., Pavšičeva ul. 26, Logatec, reg. št.
vl. 1/23761/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 21. 12.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Tomislav Mitrović, Pavšičeva ul. 26, Logatec, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 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 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 1441/95
Rg-1511
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
PANORAMA, d.o.o., podjetje za trgovino, marketing, storitve, Apihova ulica
23, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 27. 3.
1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Igor Lampe, Apihova ulica 23, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 1996

Srg 17429/94
Rg-1513
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
KARMA, proizvodno, trgovsko podjetje, d.o.o., Bratov Učakar 94, Ljubljana, reg. št. vl. 1/6793/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
15. 4. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Dejan Gončin, Bratov
Učakar 94, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Srg 17284/94
Rg-1514
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
CLASSIC TRADE, podjetje za trgovino, zastopanje, posredovanje, d.o.o., Vurnikova 11, Ljubljana, reg. št. vl.
1/16343/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 28. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Franc Sladič, Ljubljana,
Vurnikova 11, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Srg 14966/94
Rg-1515
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ING–VAR, podjetje za varstvo pri delu in požarno varnost, d.o.o., Suhadole

Srg 17745/94
Rg-1516
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
PAPER TRADE, podjetje za proizvodnjo, trgovino in kooperacijo, d.o.o., Prešernova c. 21, Zagorje ob Savi, reg. št. vl.
1/10139/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 23. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Pavla Turk, Cveta Turk,
Dani Šum in Alojz Šum, svi Zagorje, Prešernova c. 21, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v višini 800 SIT na Pavlo
Turk in po 400 SIT na preostale tri ustanovitelje.
Srg 18369/94
Rg-1517
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
METOC, podjetje za trgovino, gostinstvo, turizem ter uvoz in izvoz, d.o.o.,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/5220/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 13. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Metka Cujnik in Tomaž Cujnik, oba Ljubljana, Perčeva 8, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese do 1/2 na vsakega ustanovitelja.
Srg 1301/95
Rg-1518
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
HIT–TOP, podjetje za inženiring,
marketing, uvoz, izvoz, proizvodnjo, servis in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Vipavska 30, reg. št. vl. 1/10533/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 17. 3. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Tomaž Martinčič in
Maša Mrtinčič, oba Vipavska 30, Ljubljana,
z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese so 1/2 na vsakega ustanovitelja.

Srg 11229/94
Rg-1522
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
TOBO’S Trade, d.o.o., podjetje za trženje in storitve, Ljubljana, reg. št. vl.
1/17990/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 23. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Boris Bajt, Kamnogoriška 61, Anton Rupar, Pržanjska 10e in
Janez Završnik, Polje c. XXII/25e, vsi iz
Ljubljane, z ustanovitvenim kapitalom 9.000
SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
9.000 SIT prenese do 1/3 na vsakega ustanovitelja.

Ustanovitelja sta Mojca Marinko in Drago Marinko, oba Cesta dr. Tineta Zajca 9,
Kamnik, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese do 1/2 na vsakega ustanovitelja.

Srg 1304/95
Rg-1519
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
MARČIČ, podjetje za trgovino, zastopanje, storitve in proizvodnjo, d.o.o.,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/10587/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 27. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Marčič Silvo in Jasna
Rozman-Marčič, oba Zelena pot 15, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 4.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
4.000 SIT prenese do 1/2 na vsakega ustanovitelja.
Srg 18384/94
Rg-1520
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
WISH, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Matjanova 7, reg. št.
vl. 1/18357/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 23. 12.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Jadranka Matoh, Jakčeva 21, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.
Srg 2688/95
Rg-1521
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
TIRY, d.o.o., trgovsko podjetje, Ljubljana, reg. št. vl. 1/20083/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 30. 3. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Rydlo Gustav, Siebenbuergerstr. 49/16, A 1220 Wien, Ties
Franz, Eipeldauerstr. 25/56/14, A 1220
Wien, mag. Rydlo Eva, Dammstr. 34/7/30,
A 1220 Wien in Iztok Čuk, Cesta na Laze
13, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
500.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v
znesku 500.000 SIT prenese v celoti na
ustanovitelje v naslednjem razmerju:
Rydlo Gustava do 150.000 SIT; Ties Franza do 150.000 SIT; mag. Rydlo Evo do
50.000 SIT in Čuk Iztoka do zneska
150.000 SIT.

Srg 19919/94
Rg-1523
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
SIGMA SOFT SISTEMI, d.o.o., računalniški inženiring, Ulica bratov Potočnikov 17, Vnanje Gorice, reg. št. vl.
1/5056/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 30. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Renata Kejžar, Ul. bratov Potočnikov 17, Vnanje Gorice in Andrej
Bombač, Bilečanska 5, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v višini 1.020 SIT na
Renato Kejžar in v višini 980 SIT na Andreja Bombača.
Srg 19710/94
Rg-1524
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
TANTARUGA, d.o.o., trgovina in inženiring, Ljubljana, reg. št. vl. 1/14984/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 22. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Stanislav Korelc, Zaloška
83, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Srg 1328/95
Rg-1525
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
MODRA–M, d.o.o., zastopanje, prodaja, posredništvo, storitve, izvoz-uvoz,
zastopanje tujih firm, reg. št. vl.
1/23842/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 21. 3.
1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.

Srg 1333/95
Rg-1526
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ZENIT, trgovsko in gostinsko podjetje, d.o.o., Črni potok 20, reg. št. vl.
1/6414/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 21. 3. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Marija Mihelič Mira,
Črni potok 20, Kočevje, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.
Zoper te sklepe skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 1996
Srg 6174/95
Rg-1527
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba HBD, poslovne storitve in trgovina, d.o.o., Slamnikarska 20, Domžale, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 28. 12. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Slavka Hribar in Dean
Hribar, oba Slamnikarska 20, Domžale, z
ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v znesku 60.000 SIT
na ustanoviteljico Slavko Hribar in v znesku 40.000 SIT na ustanovitelja Deana Hribarja.
Srg 13763/94
Rg-1528
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba S.I.N., kmetijstvo, promet s sekundarnimi surovinami, trgovina, d.o.o.,
Velika čolnarska 2, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 8. 8. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Ivo Javornik, Roška c.
11, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
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2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Iva Javornika, Roška c. 11, Ljubljana.

Srg 14742/94
Rg-1532
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba MEBIT, podjetje za trgovino,
storitve, gostinstvo, turizem in proizvodnjo, Bratovševa ploščad 14, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 3. 9. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Slavko Trstenjak, Mucherjeva 4, Ljubljana in Primož Tršinar, Bratovševa ploščad 14, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
vsakemu do 1/2 osnovnega kapitala.
Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepa o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 1996

Srg 01786/95
Rg-1535
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba PROBIRO, d.o.o., podjetje za
uvoz-izvoz, izdelovanje, montažo in servis birotehnične opreme, Ljubljana, Jamova 15, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 31. 3. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Pucihar Viktor, Češnovar Pucihar Tamara, Pucihar Boštjan, in Pucihar Primož, vsi Brezovica, Dragomer, Na
grivi 4, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v znesku 500 SIT na
vsakega ustanovitelja.

Srg 16147/94
Rg-1529
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba FERMICO, d.o.o., podjetje za
trgovino, transport in zastopanje, Vojkova 4, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 12. 12.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Črček Ferdinand in Črček Milunka, oba Vojkova 4, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese do ene polovice na vsakega ustanovitelja.
Srg 13800/94
Rg-1530
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba DEMIN, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Kalce 17b, Logatec, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 3. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Andrej Šemrov, Kalce
17b, Logatec, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Andreja Šemrova, Kalce 17b, Logatec.
Zoper te sklepe skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 1996
Srg 01433/95
Rg-1531
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba CLEMENZ, d.o.o., trgovina,
consulting in marketing, Malejeva 11,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 22. 3. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Marjetka Clemenz,
Malejeva 11, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.

Srg 17319/94
Rg-1533
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba GIMEX, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, Pod
gozdom, C. IV/24, Grosuplje, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 23. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Darinka Glavič, Pod
gozdom, C. IV/24, Grosuplje, z ustanovitvenim kapitalom 105.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
105.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.
Srg 11217/94
Rg-1534
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba SLOVENICA HELIX, d.o.o.,
vzreja, predelava in odkup polžev, trgovina in uvoz-izvoz, Čebuljeva 2, Komenda, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 27. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta VEGRALDA, d.o.o.,
Komenda, Čebulajeva 2 in CROATIA HELIX, d.o.o., Marco Zelco 8, Rovinj, z ustanovitvenim kapitalom 16.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
16.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
do 1/2 v znesku 8.000 SIT.

Srg 15410/94
Rg-1536
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba ART-Electro, d.o.o., RTV servis, prodaja in proizvodnja električnih
naprav, Ljubljana, Goriška 61, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 23. 11. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Juntez Damjan, Goriška
61, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Juntez Damjana.
Srg 14828/94
Rg-1537
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba UNIVEL, projektiranje, montaža in vzdrževanje elektroinstalacij in
naprav, d.o.o., Pod gozdom II/5, Grosuplje, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 19. 10. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Alojz Petek, Pod gozdom
II/5, Grosuplje, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Petek Alojza.
Srg 13837/94
Rg-1538
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba SMRKOLJ, d.o.o., proizvodnja, trgovina, Pasterkova pot 6, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 18. 8. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Smrkolj Matjaž, Pasterkova pot 6, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
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pitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Smrkolj Matjaža.

v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po
preteku tega roka sprejelo sklepe o izbrisu
družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 1996

Družba IKS – podjetje za knjigovodske in marketinške storitve d.o.o., Grosuplje, Zagradec 47, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
29. 8. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Kastelic Drago, Kersnikova 1, Grosuplje, z ustanovitvenim kapitalom 102.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
102.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Kastelic Dragota.
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 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 5. 7. 1996

Srg 15680/94
Rg-1539
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba P & S BIP, storitve in trgovina,
d.o.o., Brilejeva 16, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 22. 11. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Peter Breznikar, Celovška 99/c, Ljubljana in Simon Kravanja,
Brilejeva 16, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku 8.000
SIT prenese v celoti na vsakega ustanovitelja
do ene polovice osnovnega kapitala.
Srg 01467/95
Rg-1540
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba ELEKTOS, d.o.o., podjetje za
telekomunikacijske in poslovne storitve
ter trgovino, Bistriška cesta 68, Vodice,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 26. 6. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Jožef Ločniškar, Brniška
cesta 68, Vodice, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Srg 15689/94
Rg-1541
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba JANI – podjetje za gostinstvo,
turizem, trgovino na drobno in debelo,
zastopanje in posredovanje, d.o.o., Kosovelova kol. 13, Zagorje ob Savi, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 1. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Jereb Janez, Kosovelova
kol. 13, Zagorje ob Savi, z ustanovitvenim
kapitalom 102.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
102.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Jereb Janeza.
Zoper te sklepe 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

Srg 17054/94
Rg-1542
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba KONTO–KRIM, knjigovodske,
ekonomske in tehnološke storitve d.o.o.,
Ljubljana, Krimska 12, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
19. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Satler Breda, Krimska
12, Ljubljana, Ferlan Katjuša in Ferlan Dimko, oba Pod akacijami 43, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 70.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
70.000 SIT prenese v celoti na vsakega ustanovitelja do ene tretjine osnovnega kapitala.
Srg 14687/94
Rg-1543
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba SADJE TRADE, d.o.o., izvozno-uvozno podjetje, Ane Ziherlove 8,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 25. 5. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Marko Koman, Zavrh
3d, Šmartno pod Šmarno goro in Marjan
Turin, Ane Ziherlove 8, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 10.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
10.000 SIT prenese v celoti na vsakega ustanovitelja do ene polovice.
Srg 13858/94
Rg-1544
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba “FERO–IMPEX”, podjetje za
trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Kunaverjeva 8, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 17. 5.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Radoslav Vukolič, Kunaverjeva 8, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Radoslava Vukoliča.
Srg 13998/94
Rg-1545
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Srg 7305/94
Rg-1546
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Firma BANDELJ, d.o.o., imenovanje,
razvoj, inženiring, proizvodnja, Ljubljana, Kocjančičeva 25, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
17. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Franc Bandelj, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Franca Bandlja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 1996
Srg 10263/94
Rg-1547
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba ASIA, d.o.o., podjetje za trgovino, Metoda Mikuža 20, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 23. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Husein Pašagič in Jasminka Pašagič, oba Metoda Mikuža 20,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
na vsakega polovica.
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Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 1995

nost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
101.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Vitomira Markana.

nost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na ustanovitelje v sorazmerju z vloženim kapitalom.

Srg 16361/94
Rg-1551
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba ROŠAL, podjetje za prodajo
in intelektualne storitve gospodarskega
značaja, d.o.o., Kamnik, Matije Blejca 12,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 16. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Štebe Roman in Štebe
Alenka, oba Matije Blejca 12, Kamnik, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
vsakemu do ene polovice osnovnega kapitala.
Zoper te sklepe skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 1996

Srg 00216/95
Rg-1554
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba URH, trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Ljubljana, Vegiova 8, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 11. 1. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Franc Urh, Vegova 8,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 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 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 31. 7. 1996

Srg 10241/94
Rg-1548
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
BS Keramika, d.o.o., podjetje za gradbene storitve, V Sige 27, Ljubljana-Polje,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Matjaž Balantič, V Sige 27, Ljubljana in Franc Stritar, Gorenjska
c. 22, Medvode, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzameta obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
na vsakega polovica.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 1995
Srg 17247/94
Rg-1549
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba MALJ, podjetje za storitve,
d.o.o., Ljubljana, Metoda Mikuža 16, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 23. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Markan Vitomir, Metoda
Mikuža 16, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 101.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
101.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Vitomira Markana.
Srg 17247/94
Rg-1550
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba MALJ, podjetje za storitve,
d.o.o., Ljubljana, Metoda Mikuža 16, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 23. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Markan Vitomir, Metoda
Mikuža 16, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 101.000 SIT, ki prevzema obvez-

Srg 16447/94
Rg-1552
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba TELVA, podjetje za gospodarski razvoj, trgovino in marketing, d.o.o.,
Ljubljana, Trnovski pristan 10, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 18. 7. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Samo Lozej, Grčna 47,
Nova Gorica in Juren Goran, Nussdorferjeva 5, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
vsakemu do 1/2 kapitala.
Srg 10021/94
Rg-1553
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba SPIRALE, podjetje za proizvodnjo, trgovino, uvoz, izvoz in storitve, d.o.o., Ulica Malči Beličeve 1, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 25. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Petrič Zavašnik Ana Marija, Zavašnik Rastislav, Zavašnik Valentina in Zavašnik Gregor, vsi Ljubljana, Ul.
Malči Beličeve št. 1, ki prevzemajo obvez-

Srg 14123/94
Rg-1555
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba VIKY STT, storitve in trgovina, d.o.o., Log 9, Hrastnik, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 17. 8. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Viktorija Žagar, Čeče
46, Hrastnik, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico Viktorijo Žagar.
Srg 16413/94
Rg-1556
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba PASSA, d.o.o., Ljubljana, Titova c. 41, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 20. 11. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Hmelak Ana, Titova 41,
Ljubljana in Erjavec Aleš, Breg 16, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 20.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
20.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Ano Hmelak.
Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
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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 2. 8. 1996

8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Cerjak Tomija, Štihova 25, Ljubljana.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 1996

Ustanoviteljica je Sonja Baš, Loke 13,
Kisovec, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 6. 1996

Srg 16367/94
Rg-1557
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba Integralna gradnja inž. Janez
Kukovič, d.o.o., Viška 49 b, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 14. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Janez Kukovič – umrl, z
ustanovitvenim kapitalom 31.571 SIT, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
31.571 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
– dedinji Kukovič Emo in Kukovič Tino,
vsaki do ene polovice.
Srg 14865/94
Rg-1558
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba BETEL, podjetje za servisiranje in montažo telekomunikacijskih naprav, d.o.o., Zavrti 6, Mengeš, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 24. 10. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Bergant Branka, Zavrti 6, Mengeš, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzame obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico Bergant Branko, Zavrti 6, Mengeš.
Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepa o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 8. 1996
Srg 13881/94
Rg-1559
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba FRIZER TOMI, frizerske storitve in trgovina, Resljeva 38, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 10. 6. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Tomi Cerjak, Štihova 25,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku

Srg 15709/94
Rg-1560
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba PRIMERA, podjetje za trgovino na drobno in debelo, gospodarsko svetovanje, posredništvo, marketing in inženiring, d.o.o., Trnovski pristan 12, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 5. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Nastja Kerševan Pralica, Kosovelova 14, Nova Gorica, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico Nastjo Kerševan Pralica.
Srg 14844/94
Rg-1561
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba DENT ARS, svetovanje, d.o.o.,
Gerbičeva 51, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
10. 10. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je dr. Miro Matičič, Ulica
bratov Miš 11, Dob pri Domžalah, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzame
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Mira Matičiča.
Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepa o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 1996
Srg 1455/95
Rg-1562
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
HEMA, d.o.o., podjetje za trgovino in
zastopstvo, Loke 13, Kisovec, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 27. 3. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.

Srg 295/95
Rg-1563
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
CARNIS, d.o.o., Rožičeva 2, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 18. 1. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Dragica Molan, Rožičeva 2, Ljubljana ter Željko Hadžija, Iločka
51, Bjelovar, Hrvaška, z ustanovitvenim kapitalom 10.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja, in sicer na Željka
Hadžija do 9/10 in na Molan Dragico do
1/10.
Srg 290/95
Rg-1564
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
MI & NA, d.o.o., Ulica narodne zaščine 5, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 17. 1.
1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Milošević Miroslav in
Milošević Natalija, oba Maroltova 7, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja Milošević Miroslava
ter Milošević Natalijo, oba Maroltova 7,
Ljubljana, in sicer na vsakega do 1/2.
Srg 19053/94
Rg-1565
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ZADAP & CO, d.o.o., Podpeč, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 16. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Zajec Andrej in Zajec
Damjan, oba Podlipa 9 (prej Podpeč 16),
Vrhnika, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja Zajec Andreja, Vrhnika ter Zajec Damjana, Vrhnika, in sicer na
vsakega do 1/2.

celoti na ustanovitelja, in sicer na Komše
Lesjak Eriko in Lesjak Damjana.

plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja Vojka Josipa Škerleca, Koželjeva 5, Kamnik.

Srg 12485/94
Rg-1566
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
MA.AN, izdelava električnih in elektronskih naprav, d.o.o., Ribnica, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 20. 6. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Marjan Tekavčič, Prijateljev trg 3, Ribnica in Andrej Pucelj, Goriča vas 32, Ribnica, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja Tekavčič Marjana,
Ribnica in Pucelj Andreja, Ribnica, in sicer
na vsakega do 1/2.
Srg 12325/94
Rg-1567
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ŽLES, proizvodnja izdelkov iz lesa in
inženiring, d.o.o., Kočevje, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 6. 6. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Cirila Žlindra in Franc
Žlindra, oba Trata III/10, Kočevje, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja Cirilo Žlindra in Franca Žlindra, oba Trata III/10, Kočevje, in
sicer na vsakega do 1/2.
Zoper te sklepe skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 1996
Srg 2908/95
Rg-1568
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
FILEX, d.o.o., Ljubljana, Gerbičeva
101, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 24. 5. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Komše Lesjak Erika in
Lesjak Damjan, oba Vojkova cesta 91, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2,637.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese v

Srg 12639/94
Rg-1569
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
GEA INŽENIRING, d.o.o., Breg, Stara cerkev, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 17. 6. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Uroš Zgonec, Breg pri
Kočevju 14, Stara Cerkev, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja Zgonec Uroša.
Srg 12630/94
Rg-1570
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
RAGLA, podjetje za trgovino na debelo in drobno, gostinstvo in turizem,
d.o.o., Bezenškova 27, Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 5. 6. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Valter Vatovec, Bezenškova 27, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja Vatovec Valterja.

Srg 12575/94
Rg-1573
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
PERTOT, d.o.o., podjetje za projektiranje, inženiring in svetovanje, Lukovica, Na pobočju 5, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 22. 6.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Mitja Pertot, Lukovica
pri Brezovici, Na pobočju 5, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja Mitjo Pertota.
Zoper te sklepe skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 1996

Srg 17546/94
Rg-1571
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
IMTTE, d.o.o., Smrečje 2a, Stahovica
pri Kamniku, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 21. 12.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Franc Vidmar in Dragica Vidmar, oba Smrečje 2a, Stahovica pri
Kamniku, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja, in sicer na Vidmar
Franca ter Vidmar Dragico, oba Smrečje 2a,
Stahovica pri Kamniku.

Srg 2864/95
Rg-1574
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ACTEA, d.o.o., Unec 67, Rakek, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 24. 5. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Stanislav Bajt, Unec 67,
Rakek, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja Stanislava Bajta.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 1996

Srg 8742/94
Rg-1572
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
MITERN, d.o.o., Koželjeva 5, Kamnik, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 25. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Vojko Josip Škerlec, Koželjeva 5, Kamnik, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost

Srg 733/96
Rg-1575
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
BOVI TRADE, d.o.o., Ljubljana Polje, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 14. 2. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Bojko Vlasta, Vevška
cesta 24, Ljubljana-Polje, z ustanovitvenim
kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema ob-
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veznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanoviteljico Bojko Vlasto.

ZARDOS, d.o.o., Klada 6, Ig pri Ljubljani, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 10. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Alojzij Škerjanec, Klada
6, Ig pri Ljubljani, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja Škerjanec Alojza.

Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Zarja-Eva Metelko,
Rimska ul. 16, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanoviteljico Zarjo-Evo Metelko.
Zoper te sklepe skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 9. 1996

Srg 16885/94
Rg-1576
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
DEX, zastopstva, d.o.o., Ljubljana,
Gabrov trg 12, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 16. 12.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Ivan Drenovec, Gabrov
trg 12, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja Drenovec Ivana.
Srg 16930/94
Rg-1577
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
NICE, podjetje za kozmetično dejavnost, d.o.o., Kettejeva 2, Kamnik, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 20. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Ida Perčič, Kettejeva
2, Kamnik, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanoviteljico Ido Perčič.
Zoper te sklepe skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 1996
Srg 8777/94
Rg-1578
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
PRI ZAJČKU, d.o.o., Gradašja 8,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 20. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Zajc Ana, Ljubljana,
Igriška 4, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanoviteljico Zajc Ano, Ljubljana, Igriška 4.
Srg 12298/94
Rg-1579
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Srg 12306/94
Rg-1580
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ARIANDA, vzdrževanje inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Besnica 66, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 16. 6. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Bojan Srdinšek, Besnica
66, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja Srdinšek Bojana.
Srg 12392/94
Rg-1581
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
OSKRBNIK, d.o.o., vzdrževanje računalniških sistemov, Vrtača 8, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 9. 6. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Vanja Janežič, Stranska vas pri Semiču 18, Gradac v Beli Krajini, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanoviteljico Vanjo Janežič.
Srg 16177/94
Rg-1582
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ELING, d.o.o., Kidričeva 14, Kočevje,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 15. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Vincenc Janša, Ulica heroja Marinclja 18, Kočevje, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja Vincenca Janša.
Srg 19275/94
Rg-1583
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
LILA, d.o.o., Ljubljana, Rimska 16,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 12. 1994.

Srg 6173/94
Rg-1592
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
KMETIČ, d.o.o., Ljubljana, Titova c.
281, reg. št. vl. 1/17892/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 5. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Anton Kmetič, Ljubljana, Titova c. 281, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenahanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
po pokritju stroškov, povezanih s prenehanjem družbe.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 2. 1995
Srg 7306/94
Rg-1593
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
KSEDUM, d.o.o., podjetje za storitve
in trgovino, Ponova vas 8, Grosuplje, reg.
št. vl. 1/22588/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 9. 5.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Janja Dremelj, Ponova vas 8, Grosuplje, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenahanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico Janjo Dremelj.
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 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 24. 4. 1995

Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Boris Bajc, Povšetova
104/a, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenahanju družbe po skrajšanem postopku 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 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 9. 4. 1996

prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenahanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
po enakih delih.

Srg 15867/94
Rg-1594
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
CONCEPT, d.o.o., Jamnikarjeva 29,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 9. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Samo Košak, Jamnikarjeva 29, Ljubljana in Jasna Djokič-Golob, Stari trg 15, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenahanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
po enakih delih.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od 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 18. 10. 1995
Srg 20034/94
Rg-1595
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
CILJ, d.o.o., podjetje za inženiring,
proizvodnjo, trgovino in storitve, Verd
42, Vrhnika, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 30. 11.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Mojca Miklavčič, Verd
42, Vrhnika, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenahanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 1996
Srg 674/95
Rg-1596
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ELTEC, družba za proizvodnjo, servis, trgovino, izvoz in uvoz, d.o.o., Luize
Pesjakove 9, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
13. 2. 1995.

Srg 20265/94
Rg-1597
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
TONI, turizem, trgovina in gostinstvo,
d.o.o., Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 27. 12.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Koren Boštjan, Cesta na
Dobravo 31, Sevnica, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenahanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Srg 19937/94
Rg-1598
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
IMPEND, podjetje za transport, zastopanje in storitve, d.o.o., Ljubljana, Metoda Mikuža 16, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljice z dne
30. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Slobodanka Klinc,
Metoda Mikuža 16, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenahanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.
Srg 466/95
Rg-1599
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
CONSORTES, d.o.o., podjetje za propagando, oblikovanje in računalniški inženiring, Ljubljana, Čepelnikova 5, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 9. 1. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Borut Bogataj, Viljem
Eržen, Goran Klemenčič in Luka Senica, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki

Srg 472/95
Rg-1600
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
3AX, agencija, d.o.o., Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 24. 1. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Božo Raner, Pod vinogradi 33f, Maribor, Božidar Vidovič, Gradiška 172, Pesnica in Miroslava Bavec, Puterlejeva 51, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 9.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila
morebitnih
preostalih
obveznosti družbe.
Po prenahanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
9.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
po enakih delih.
Zoper te sklepe skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 1996
Srg 554/95
Rg-1601
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
EX EQUO, d.o.o., marketing, organiziranje, Ljubljana, Žerjalova 6, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z dne 20. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Aleš Pleško, Viška cesta
25, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenahanju družbe po skrajšanem postopku 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 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. 4. 1996
Srg 94/16033
Rg-1602
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
BI - YU, d.o.o., podjetje za proizvodnjo in trgovino s tekstilom, Medvedova
28, Ljubljana, reg. št. vl. 1/9561/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 6. 12. 1994.
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Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Bi Strumpffabrik Gmbh,
Dillinger Str. 25, D-8882 Lauingen/Donau,
ZRN, z ustanovitvenim kapitalom 10.000
DEM v SIT protivrednosti, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
10.000 DEM v SIT protivrednosti prenese v
celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 5. 1996

Družba VADA, podjetje za intelektualno in storitveno dejavnost, d.o.o., Ljubljana, Trnovski pristan 8, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
21. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Daniel Slivnik in Valerija Slivnik-Marc, oba Ul. bratov Učakar
20, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Daniela Slivnika.
Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepa o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 8. 1996

dišče po preteku tega roka sprejelo sklepa o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 8. 1996

Srg 18878/94
Rg-1603
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba TALP, trgovina, storitve in
proizvodnja, d.o.o., Kersnikova 1, Grosuplje, reg. št. vl. 1/23268/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 25. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Marjan Andrič, Kersnikova 1, Grosuplje, z ustanovitvenim kapitalom 123.238,50 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
123.238,50 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 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 19. 6. 1996
Srg 16710/94
Rg-1604
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba DRMAŽ, d.o.o., podjetje za finančno računovodska, administrativna
dela, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 22. 2. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Darinka Dramaž, Jamnikarjeva 8, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanoviteljico.
Srg 18931/94
Rg-1605
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Srg 15338/94
Rg-1606
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ATS, d.o.o., podjetje za izdelavo in
prodajo tekstilnih izdelkov domače in
umetne obrti, posredovanje in inženiring,
Bratov Učakar 90, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 18. 11. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Aneta Stoilkovski,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanoviteljico.
Srg 16495/94
Rg-1607
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ELPRES, d.o.o., podjetje za storitve,
posredovanje, trgovino in zastopanje,
Čopova 4, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
22. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Amalija Kovač in Bogomir Kovač, Izletniška 6a, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja, na vsakega polovico
(4.000 SIT).
Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-

Srg 808/96
Rg-1608
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
VARDE, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Nadgorica, reg. št. vl.
1/1/17885/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 14. 2. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Maček Vida in Beno
Anton, oba Ul. Nadgoriških borcev 1, Nadgorica, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
po enakih delih.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od 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 28. 8. 1996
Srg 1828/95
Rg-1609
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
SHAMROCK, d.o.o., Kardeljeva 17,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/13684/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 3. 4. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Niko Shifferer, Otoki 11,
Železniki, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 1996
Srg 1578/96
Rg-1610
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
AGIMEX, d.o.o., import-export, Ljubljana, Clevelandska 43, reg. št. vl.
1/21976/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 29. 3. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Mirko Žigič in Nikola
Krivokuča, Zagreb, z ustanovitvenim kapi-
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talom 754.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
754.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Mirkota Žigiča 10.000 SIT in Nikola
Krivokuča 744.000 SIT.

Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.940 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
4.470 SIT na vsakega.

Srg 5074/95
Rg-1617
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
MAPO, trgovina na debelo in drobno,
d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl. 1/8107/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 9. 8. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Krmelj Bojan, Dolomitska 20, Ljubljana, Bochl Tomaž, Cesta na
Brdo 22 B, Ljubljana in Demšar Tina, Kumrovška 7, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.100 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.100 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
po enakih delih.

Srg 1077/96
Rg-1611
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
MODIC TRADE, d.o.o., Tržaška c.
215, Ljubljana, reg. št. vl. 1/23250/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 2. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Modic Anton in Modic
Zdenka, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja, na vsakega po 50.000 SIT.
Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepa o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 1996
Srg 918/96
Rg-1612
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
DUH SMREKE, d.o.o., Sp. Rudnik
2/55, Ljubljana, reg. št. vl. 1/26136/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 23. 2. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Richard Bruno, Wien,
Avstrija, z ustanovitvenim kapitalom
1,719.863 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,710.863 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Srg 1910/95
Rg-1613
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
CODICO, d.o.o., podjetje za proizvodnjo, servis, računovodstvo, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/1/18891/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 30. 3.
1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Simon Sterle in Ana
Sterle, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.940 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Srg 1089/96
Rg-1614
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
TUDOR trading, d.o.o., Pod akacijami
45, Ljubljana, reg. št. vl. 1/7550/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 2. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Andrej Vasle, Ljubljana in Tomaž Vasle, Koper, z ustanovitvenim kapitalom 2,413.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2,413.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Tomaža Vasleta 1,809.750 SIT in Andreja Vasleta 603.250 SIT.
Srg 1033/96
Rg-1615
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
VIKTOR, d.o.o., Homec VII 34, Radomlje, reg. št. vl. 1/10136/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 28. 12. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Bregar Viktor, Homec
in Novak Dušan, Medvode, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
Bregar Viktorja 4.080 SIT in Novak Dušana
3.920 SIT.
Srg 1821/95
Rg-1616
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
BOLL, d.o.o., Ljubljana, Novosadska
8, reg. št. vl. 1/18592/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
29. 3. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Boltežar Pavlič in Melhiora Pavlič, Novosadska 8, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
na vsakega po 4.000 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 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 1. 10. 1996

Srg 4894/96
Rg-1618
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
BACKALDRIN, d.o.o., Derčeva 41,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/17492/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 20. 9. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Nataša Šivic, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 1,504.560
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,504.560 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.
Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepa o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 10. 1996
Srg 2906/96
Rg-1619
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
DHM, d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana, reg. št. vl. 1/11464/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
6. 6. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Dušan Hočevar, Brilerjeva 15, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Srg 865/96
Rg-1620
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
INTERPILES, d.o.o., Mestni trg 25,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/11554/00, preneha
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po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 2. 2. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Edvard Štok in Sergej
Gala, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
na vsakega po 1.000 SIT.

GRASAN, d.o.o., Vojkova 17, Ljubljana, reg. št. vl. 1/20906/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
7. 6. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Zoran Grabner, z ustanovitvenim kapitalom 1,518.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,518.000 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 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 4. 10. 1996

Srg 3695/95
Rg-1627
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
MON-AMIE, d.o.o., trgovina, inženiring, storitve, izvoz in uvoz, Gostičeva 5,
Domžale, reg. št. vl. 1/23770/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 21. 6. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Tatjana Trškan, z ustanovitvenim kapitalom 191.216 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na ustanoviteljico.

Srg 2878/96
Rg-1621
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
EKOLOG-Erčulj & Co., k.d., Videm
18, Videm-Dobrepolje, reg. št. vl.
1/1240/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 3. 6. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Janez Erčulj, Videm, Miklič Jernejka, Ljubljana in Mele Martin,
Domžale, z ustanovitvenim kapitalom 6.000
SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
6.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje,
na vsakega po 2.000 SIT.
Srg 2855/96
Rg-1622
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
GALE V & S, d.n.o., Aličeva 11, Ljubljana, reg. št. vl. 1/15982/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 6. 6. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Črnugelj Gale Sašo,
Ljubljana in Gale Verena, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
po 4.000 SIT na vsakega.
Srg 2875/96
Rg-1623
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
BOMACO, d.o.o., Šišenska 2, Ljubljana, reg. št. vl. 1/15263/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
10. 6. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Jožef Jeranko, Ljubljana,
z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Srg 2856/96
Rg-1624
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Srg 672/95
Rg-1625
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ASTAREA,
export-import, d.o.o.,
Ljubljana , Rašiška 13, reg. št. vl.
1/20879/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljice z dne 5. 2. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Sarič Branislava, Rašiška 13, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 104.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
104.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 10. 1996
Srg 2514/96
Rg-1626
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
AMIKRON S Vladimir Strohsack in
družbenik, k. d., Archinetova 3, Ljubljana, reg. št. vl. 1/13123/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
21. 5. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Vladimir in Sonja
Strohsack, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 12.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
12.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Vladimira Strohsacka 8.000 SIT in Sonjo
Strohsack 4.000 SIT.

Srg 2543/96
Rg-1628
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
MINOS, d.o.o., Kočevje, Cesta na Trato 15, reg. št. vl. 1/24197/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 22. 5. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Ambrožič Jože in Ana
Novak, Kočevje, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,500.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Jožeta Ambrožiča 865.000 SIT in Ano
Novak 635.000 SIT.
Srg 2510/96
Rg-1629
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
OBERON, d.o.o., Mengeš, Testenova
97, reg. št. vl. 1/20681/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
22. 5. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Marijan Ručigaj, Mengeš, z ustanovitvenim kapitalom 112.619,60
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
112.619,60 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Srg 2535/96
Rg-1630
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
FLASH FOTO, d.o.o., Staretov trg 18,
Šmartno pri Litiji, reg. št. vl. 1/15101/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 17. 5. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Stojan Femec in Nikolaj Škrabanja, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
na vsakega po 4.000 SIT.

Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na ustanovitelja sorazmerno z ustanovitvenimi deleži.

Srg 5677/95
Rg-1631
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
MILI VRH, d.o.o., Kamnik, reg. št. vl.
1/12787/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 29. 11. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Majda Zarnik, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.

Srg 2787/95
Rg-1635
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
POF, d.o.o., Brezovica, Droptinška pot
44, reg. št. vl. 1/09030/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
20. 5. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Primož Ajdič, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 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 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 10. 10. 1996

Srg 3633/95
Rg-1632
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
USLUGA FOND, trgovina in turizem,
d.o.o., Ljubljana, Koroška 26, reg. št. vl.
1/11935/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 27. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Uroš Pengal, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na ustanovitelja.

Srg 3613/95
Rg-1636
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ALDIGO, podjetje za trgovinsko dejavnost, d.o.o., Škerjančeva 2, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/22068/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 18. 4. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Aleš Dimitrovski in Dimitar Gočev, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na ustanovitelja po razmerju ustanovitvenih deležev.

Srg 5029/95
Rg-1633
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
FASTVENIJA, d.o.o., Ljubljana, Cankarjeva 7, reg. št. vl. 1/07932/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 11. 10. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Marina Djordjevič
Strack, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na ustanoviteljico.
Srg 3709/95
Rg-1634
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
KERAPOL, d.o.o., Ljubljana, Hrenova 14, reg. št. vl. 1/09405/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 22. 5. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Karlo Pranjič in Ružica
Pranjič, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Srg 5117/95
Rg-1637
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
SMART-MEDICO, d.o.o., reg. št. vl.
1/23231/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 2. 10. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Filip in Zlata Remškar,
z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na ustanovitelja po enakih delih.
Srg 3686/95
Rg-1638
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
KOČEVSKA SKALA, podjetje za gostinstvo in turizem, d.o.o., Podgorska 51a,
Kočevje, reg. št. vl. 1/18086/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 19. 6. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Alojz Janežič, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Srg 03113/95
Rg-1639
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba KGK, kovinska galanterija,
d.o.o., Kočevje, Uskoška 7, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 29. 5. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Lindič Jože, Gozdna
cesta 3, Dolga vas, Kočevje in Ilc Pavle,
Uskoška 7, Kočevje, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
na vsakega do ene polovice.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 1996
Srg 03026/96
Rg-1640
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba KDM, Commerce, podjetje za
trgovino na debelo in drobno, izvoz in
uvoz, zastopanje in storitve v športu, turizmu in gostinstvu, d.o.o., Ljubljana, Trg
Oktoberske revolucije 16, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 28. 5. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Duško Majstorovič, Rusjanov trg 1, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje družbe prenese v celoti na ustanovitelja Duška Majstoroviča,
Rusjanov trg 1, Ljubljana.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 1996
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Srg 01562/95
Rg-1641
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba LTS, d.o.o., prodaja iger na
srečo in trgovino, Kočevje, Mahovnik 20a,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 29. 3. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Tkalec Ljerka in Tkalec Martin, oba Kočevje, Mahovnik 20a, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se celotno premoženje prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 1996

Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje družbe prenese v celoti na oba ustanovitelja
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 1996

Ustanovitelj je Istenič Gregor, Švegljeva
14, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se celotno premoženje družbe prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 1996

Srg 01611/95
Rg-1642
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba KOSI, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Ziherlova 43, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 2. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Zdenka Kolman Kosi,
Satahovci 24, Murska Sobota, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse premoženje družbe prenese v
celoti na ustanoviteljico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 1996
Srg 03556/95
Rg-1643
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba P.K.S., podjetje za računovodske storitve, d.o.o., Litija, Cesta komandanta Staneta 5, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 30. 5.
1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Slavko in Karmen Palčič, Litija, Cesta komandanta Staneta 5, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Srg 1693/95
Rg-1644
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
SANING, podjetje za sanacijski inženiring, d.o.o., Preglov trg 5, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 30. 5. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Ladislav Kavčič, Mengeš,
Partizanska 24, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
Srg 6541/94
Rg-1645
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
B.B. SERVIS, podjetje za trgovinsko,
posredniško, gradbeno-obrtno, računalniško, storitveno in svetovalno dejavnost,
d.o.o., Na grivi 19, Dragomer,, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 13. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Uroš Vošnjak in Biljana
Vošnjak, oba Na grivi 19, Dragomer ter
Bogdan Lalić, Trubarjeva 78, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 2.100 SIT, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku 2.100
SIT prenese v celoti na ustanovitelje v sorazmerju z njihovimi družbeniškimi deleži.
Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepa o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 9. 1996
Srg 1691/95
Rg-1646
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
EKIS, podjetje za proizvodnjo, notranjo in zunanjo trgovino, inženiring ter
storitve, d.o.o., Ljubljana, Švegljeva 14,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 3. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.

Srg 2941/96
Rg-1647
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
TESAI AL-OBEDI, d.o.o., Bolgarska
8, Ljubljana, reg. št. vl. 1/20022/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 3. 7. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Ali Saleh Al-Obedi, St.
Gallen, Švica, z ustanovitvenim kapitalom
102.846,40 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
102.846,40 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 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 4. 11. 1996
Srg 94/05607
Rg-35873
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/05607 z dne 15. 11. 1995
pod št. vložka 1/18408/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenehanje družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: RO 3, d.o.o., podjetje za tehnične, poslovne in izobraževalne storitve,
Preserje
Skrajšana firma: RO 3, d.o.o., Preserje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Preserje, Preserje 46
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Kregar Aleš, Ljubljana,
Smrtnikova 4, izstop 4. 5. 1994, vložek
8.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kregar Aleš, rezrešen 4. 5. 1994, ki
je prevzel plačilo morebitnih obveznosti izbrisane družbe.
SLOVENJ GRADEC
Srg 6061/94
Rg-1586
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 6061/94 zaradi vpi-
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sa prenehanja družbe po skrajšanem postopku z dne 23. 7. 1996 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2313-00 vpiše izbris družbe
TUR-ING, d.o.o., s sedežem Ravne na Koroškem, Tolsti vrh 95, zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame Jože Božič iz
Raven na Koroškem, Tolsti vrh 95.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 7. 1996

Glančnik 6, reg. št. vl. 1/8494-00, katere
družbenik je Jožef Debelak, po sklepu družbenika z dne 31. 12. 1994 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom prevzame Jožef Debelak iz Raven na Koroškem,
Čečovje 8/c.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 11. 10. 1996

Srg 116/94
Rg-1587
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 116/94 zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
z dne 30. 9. 1996 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4957-00 vpiše izbris družbe
ATANA, gradbeništvo, trgovina in storitve, d.o.o., s sedežem na Ravnah na Koroškem, Čečovje 8/a, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzameta Pušnik Danilo in Novak Jožica, Ravne na Koroškem,
Čečovje 8/a.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 30. 9. 1996
Srg 72/95
Rg-1588
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 72/95 zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
z dne 30. 9. 1996 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/8863-00 vpiše izbris družbe MAJOLKA, podjetje za svetovanje, inženiring, trgovino, gostinstvo, proizvodnjo in
storitve, d.o.o., s sedežem na Prevaljah,
Dolga brda 28, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzameta Šipek Ivana in Šipek Matej, Goriški vrh 31, Dravograd.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 30. 9. 1996
Srg 207/96
Rg-1589
Družba KOVAČNICA-KOSOR, družba za proizvodnjo odkovkov, kos in trgovino, reg. št. vl. 1/2918-00, katere družbenik je VALDEX, d.o.o., Slovenj Gradec,
Šercerjeva 8, po sklepu družbenika z dne
31. 7. 1996 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame VALDEX,
d.o.o., Slovenj Gradec, Šercerjeva 8.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, ker bo sodišče
sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 11. 10. 1996
Srg 6763/94
Rg-1590
Družba DALMEX, trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o., Mežica,

Srg 6100/94
Rg-1591
Družba TRADENT, podjetje za proizvodnjo in prodajo dentalnih aparatov,
pribora in materialov, d.o.o., Preški vrh
50, Ravne na Koroškem, reg. št. vl.
1/2739-00, katere družbenika sta Tratnik
Miran in Antonija, po sklepu skupščine z
dne 3. 10. 1996 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzameta Tratnik Miran in Antonija, oba iz Raven na Koroškem,
Preški vrh 50.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 11. 10. 1996
Srg 138/95
Rg-1648
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 138/95 zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
z dne 30. 9. 1996 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/6872-00 vpiše izbris družbe D I H,
trgovina, storitve in proizvodnja, d.o.o.,
s sedežem Črna na Koroškem, Center
105, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzemata Kordež Dalja in Pečovnik Matjaž, oba Črna na Koroškem, Lampreče 1.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 30. 9. 1996
Srg 44/96
Rg-1649
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 44/96 zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
z dne 23. 7. 1996 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/5889-00 vpiše izbris družbe
KAVTIČNIK, transport, trgovina in turizem, d.o.o., s sedežem Spodnji kraj 25,
Prevalje, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame Marko Kavtičnik iz Prevalj, Trg 30.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 7. 1996
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 026-36/93
Ob-4660
Pravila sindikata Komunalnega podjetja Vodovod Jesenice, ki so bila vzeta v
hrambo pri oddelku za gospodarstvo in negospodarstvo Upravne enote Jesenice z odločbo št. 026-036/93 in vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 20, se vzamejo iz hrambe in izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 026-011/96
Ob-4661
1. Pravila sindikata z imenom: sindikat
delavcev v Zdravstveni negi Slovenije –
sindikalna enota splošne bolnice Jesenice
s sedežem na Jesenicah, C. M. Tita 112, ki
so bila sprejeta na ustanovni skupščini sindikata dne 1. 6. 1994, se vzamejo v hrambo
pri Upravni enoti Jesenice.
2. Pravila se vpišejo v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 64.
Št. 13-6/96-100
Ob-4674
Upravna enota Šmarje pri Jelšah z dnem
izdaje te odločbe sprejema v hrambo statut
zdravstva in socialnega varstva Slovenije,
vpisan v evidenco statutov sindikatov dne
25. 10. 1996 pod zap. št. 26 z nazivom:
pravila za delovanje sindikata Centra za
socialno delo Šmarje pri Jelšah, sprejeta
na ustanovnem zboru dne 25. 3. 1996, s
sedežem v Šmarju pri Jelšah.

Razglasi sodišč
Pri navedenih sodiščih teče postopek, da se razglasijo za mrtve osebe, ki
so pogrešane.
Pogrešance pozivamo, da se oglase;
vsi drugi, ki kaj vedo o njihovem življenju, naj to javijo sodniku in začasnemu skrbniku oziroma predlagatelju
v roku treh mesecev po objavi oglasa, ker bo sicer sodišče po preteku
tega roka pogrešanca razglasilo za
mrtvega.
N 12/96
R-121
Jožef Mihelič, sin Matije in Marije r. Mihelič iz Plužne št. 11, ki se je rodil v Plužni
dne 18. 4. 1913, je pogrešan.
Skrbnica za poseben primer je Marija
Černuta iz Bovca, Klanc 24.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 4. 10. 1996

Stran 4356

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 62 – 8. XI. 1996

N 20/94
R-123
Jerman Anton, Glem, je pogrešan (na
predlog Bržan Antona, Glem 12, ki ga zastopa odv. Rajko Trunkl iz Kopra).
Skrbnica za poseben primer je Cvetka
Birsa iz Ankarana, Ivančičeva 19.

D 168/94
R-128
Pri tuk. sodišču je v teku zapuščinski
postopek po pok. Jonke Margareti, roj. Barič, hčerki Mihaela, roj. 1. 3. 1879, drž.
bivše Jugoslavije, nazadnje stanujoči v Dolu 8, umrli 22. 7. 1959.
Po doslej zbranih podatkih bi prišli med
drugim v poštev za dedovanje na podlagi
zakona po pok. Jonke Margareti tudi zapustničin sin Jonke Peter, zapustničina hčerka Šuštarič Katarina, zapustničina hčerka
Stonič Marija in zapustničin sin Jonke Marko, za katere pa je bilo ugotovljeno, da so že
umrli za zapustnico v Argentini oziroma Severni Ameriki. Sodišču ni znano, kdo so
njihovi dediči. Zato sodišče s tem oklicem
poziva vse njihove dediče, da se v roku
enega leta od objave tega oklica v Uradnem
listu RS in na sodni deski tuk. sodišča, javijo sodišču. Po preteku oklicnega roka bo
razpisana zapuščinska obravnava in bo zadeva zaključena v skladu z zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 8. 7. 1996

b) osnovnih sredstev, navedenih v seznamu z dne 3. 10. 1996, ki je sestavni del
tega sklepa po inventurnih številkah, nazivu, letu izdelave in količini ter izklicni ceni
v DEM za kos, plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
Pri nakupu nepremičnin lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju
Republike Slovenije in fizične osebe, ki se
izkažejo s potrdilom, da so državljani Republike Slovenije.
Ob ponudbi mora vsak ponudnik vplačati varščino v višini 10% izklicne cene na
žiro račun št. 52100-690-68130 pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, Podružnica Novo mesto.
Prednost pri izbiri bo imel tisti
ponudnik, ki bo ponudil višjo ceno, boljše
plačilne pogoje in jamstvo za plačilo kupnine.
Varščina bo uspešnemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim ponudnikom, ki
ne bodo uspeli, pa bo vrnjena v 8 dneh po
končanju zbiranja ponudb brez obresti.
Rok za zbiranje ponudb je 12 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.
Najugodnejši ponudnik bo izbran v 8
dneh po končanem zbiranju prijav. Uspešni
ponudnik oziroma kupec mora skleniti pogodbo o nakupu v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri in v celoti plačati kupnino v
pogodbenem roku. Če izbrani ponudnik ne
bo sklenih pogodbe in plačal kupnine v določenem roku, se bo prodaja razveljavila,
varščina pa obdržala.
Prometni davek in vse morebitne druge
dajatve plača kupec.
Ponudbe je potrebno poslati v zaprti
ovojnici, na kateri je napisano “Za javno
zbiranje ponudb” na naslov: Novoles Novi
ambient, Pohištvo in polizdelki, d.o.o.,
v stečaju, Na žago 6, 8351 Straža, v
roke stečajnega upravitelja Štefana Poredoša.
Podrobnejše informacije glede izklicne
cene in načina prodaje je mogoče dobiti pri
stečajnemu upravitelju Štefanu Poredošu na
tel. 068/83-120, int. 293, ogled pa je možen
po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 28. 10. 1996

N 40/94
R-124
Peroša Giovanni iz Fijeroge je pogrešan
(na predlog Hrvatin Albina, Fijeroga 12,
Šmarje, ki ga zastopa odv. Rajko Trunkl iz
Kopra).
Skrbnica za poseben primer je Cvetka
Birsa iz Ankarana, Ivančičeva 19.
N 23/94
R-125
Jerman Jožef, Glem 157 je pogrešan (na
predlog Bržan Alme, Glem 12, ki jo zastopa
odv. Rajko Trunkl iz Kopra).
Skrbnica za poseben primer je Cvetka
Birsa iz Ankarana, Ivančičeva 19.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 10. 1996
N 23/96
R-129
Hrem Franc, sin Andreja in Marije, roj.
18. 8. 1832 v Begunjah pri Cerknici, stalno
stanujoč Begunje pri Cerknici št. 24, Občina Cerknica, je pogrešan (na predlog predlagatelja Stražiščar Stojana, Begunje pri
Cerknici št. 42).
Začasni skrbnik je Leon Razdrih, Center
za socialno delo v Cerknici.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 9. 10. 1996
N 28/96-8
R-134
Marsič Mato, pok. Mateja, roj. 20. 10.
1871, nazadnje stanujoč v vasi Trebeše, je
pogrešan (na predlog Rakar Nele, Trebeše 6,
ki jo zastopa odv. Rajko Trunkl iz Kopra).
Skrbnica za poseben primer je Cvetka
Birsa iz Ankarana, Ivančičeva 19.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 10. 1996

Oklici dedičem
D 32/96
R-118
Frišek Ivana, upokojenka, roj. 13. 5.
1910, drž. Republike Slovenije, samska,
umrla 4. 12. 1995, nazadnje stanujoča Zalog pod Uršolo 5, Dramlje, ni pred smrtjo
napravila oporoke, zapustila pa je lastninski
certifikat v vrednosti 400.000 SIT. Zapustila je sestri Repnik Matildo, Zalog pod Uršolo 5, Dramlje, Jurše Marijo, Koble pri Poljčanah 21, Loče pri Poljčanah, obstaja pa še
nekaj nečakov od pokojnih bratov (katerih
imena, priimki in naslovi niso znani).
Zapustničine nečake pozivamo, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave
tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave
postavljenega skrbnika in podatkov, s katerimi razpolaga. Za skrbnika je postavljena
Uršula Podplatan, Miloša Zidanška 8/b,
Šentjur pri Celju.
Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 2. 9. 1996

Dražbeni oklici
St 14/93-157
S-401
To sodišče je v stečajnem senatu pod
predsedstvom okrožne sodnice Ane Kodrič,
ob sodelovanju okrožnih sodnikov – svetnikov Martina Furlana in Nataše GluharKrižmančič kot članov senata, v stečajnem
postopku nad dolžnikom Novoles Novi
Ambient, d.o.o. – v stečaju, Na žago 6,
Straža, na seji senata dne 29. 10. 1996
sklenilo:
Odredi se prodaja z zbiranjem ponudb.
1. Naslednjih nepremičnin kot celote:
a) stavbno in funkcionalno zemljišče,
vpisano pri vl. št. 1527, k.o., Gornja Straža
v skupni izmeri 29.860 m2, in sicer:
– del parc. št. 912/1 v izmeri ca. 10.227 m2,
– del parc. št. 912/3 v izmeri ca. 7.270 m2,
– parc. št. 912/6 v izmeri 237 m2,
– parc. št. 912/7 v izmeri 1.105 m2,
– parc. št. 912/9 v izmeri 7.405 m2,
– parc. št. 916/1 v izmeri 2.046 m2 in –
parc. št. 916/5 v izmeri 1.570 m2 in
stavbe št. 1–9 ter št. 11 in 13, navedene v
cenilnem elaboratu, s skupno pokrito površino 8.033,48 m2 , vl. št. 1528 k.o. Gornja
Straža
po izklicni ceni 190,000.000 SIT.
b) Osnovnih sredstev – strojna oprema:
a) zaključena tehnološka celota za proizvodnjo ploskovnih pohištvenih elementov
iz masive, ki je postavljena v oddelkih:
– Temperirnica – hala 3,
– hala 1 – fronte,
– hala 6 – ploskovni elementi,
– hala 8 – lakirnica,
– Infrastruktura 5 – vzdrževanje,
kot celota po izklicni ceni 559.740 DEM,
plačljiva v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
Seznam opreme z vrednostjo v DEM –
cenilni elaborat z dne 6. 9. 1996 je sestavni
del stečajnega spisa in na vpogled na
Okrožnem sodišču v Novem mestu v stečajni pisarni in na sedežu stečajnega dolžnika.

Oklici o skrbnikih in razpravah
II P 314/93
R-116
To sodišče je po sodnici Ireni Florjančič
Cirman, v pravdni zadevi tožeče stranke Lozar Sašenke, Ljubljana, Trg prekomorskih
brigad 7, ki jo zastopa odvetnik Mitja Stupan iz Ljubljane, proti toženi stranki Janjič
Radoju, Tugomerjeva 12, Ljubljana, zaradi
legalizacije kupne pogodbe sklenilo:
na podlagi 5. določila 2. odst. 84. čl. ZPP
se toženi stranki Janjič Radoju, postavlja
začasna zastopnica Andreja Burja Kračman,
strokovna sodelavka tega sodišča, ki bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi II P
314/93.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 1996

Št. 62 – 8. XI. 1996

Amortizacije
N 246/95
R-115
Na predlog Marn Marije iz Ljubljane,
Kersnikova 8, ki jo zastopa odvetnik Knafeljc Marko iz Ljubljane, se uvaja amortizacija hranilne knjižice pri Ljubljanski banki,
d.d., št. 50100-620-107-015-23330/07, ki se
glasi na geslo.
Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 8. 1996

Stečajni postopki
in likvidacije
St 40/96
S-396
To sodišče je s sklepom St 40/96 z dne
23. 10. 1996 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Brest Marof, d.o.o., Stari
trg pri Ložu – v stečaju.
Stečajni dolžnik se po pravnomočnosti
tega sklepa izbriše iz registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 1996
St 71/96
S-397
To sodišče je s sklepom opr. št. St 71/96
z dne 25. 10. 1996 začelo likvidacijski postopek nad dolžnikom PDP YUGEA, p.o.,
Ljubljana, Kardeljeva ploščad 17, ter
hkrati odločilo, da se ta postopek takoj zaključi in dolžnikovo premoženje izroči Skladu Republike Slovenije za razvoj, dolžnik
pa se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz
sodnega registra.
Morebitni upniki se zoper navedeni sklep lahko pritožijo v 15 dneh po objavi v
Uradnem listu RS.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 1996
St 89/93
S-398
To sodišče razpisuje v stečajnem postopku nad dolžnico Keramika Liboje, d.o.o.,
Petrovče, v stečaju, tretji narok za preizkus
terjatev, ki bo dne 6. 12. 1996 ob 10. uri v
sobi 106/I tega sodišča.”
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 10. 1996
Št. 13/96-40
S-399
I. Začne se stečajni postopek nad podjetjem Tam – gospodarska vozila, d.o.o., Maribor, Ptujska c. 184.
II. Stečajni postopek izvajata likvidacijski senat in likvidacijski upravitelj kot
stečajni senat in stečajni upravitelj.
III. Dejanja opravljena v likvidacijskem
postopku veljajo tudi v stečajnem postopku.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 10. 1996
St 8/96-12
S-400
Z dnem 30. 10. 1996 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Rauter
Trgovsko podjetje za veleprodajo in maloprodajo Ljutomer, d.o.o., Jana Baukarta 13, Ljutomer.
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Stečajni postopek se ne izvede in se z
dnem 30. 10. 1996 zaključi.
Oklic o začetku in zaključku stečajnega
postopka se dne 30. 10. 1996 nabije na oglasno desko tega sodišča, istočasno pa se
pošlje v objavo Uradnemu listu RS. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad stečajnim dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencem
stečajnega dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Zoper sklep o začetku in zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v
roku 15 dni po objavi sklepa v Uradnem
listu RS.
Premoženje stečajnega dolžnika se po
pravnomočnosti tega sklepa uporabi za poravnavo stroškov stečajnega postopka, neporabljeni del pa se izroči Občini Ljutomer,
na območju katere je sedež dolžnika, brez
prevzema obveznosti.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 30. 10. 1996

zaposlenim in upokojenim delavcem podjetja) 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 ter 4. X. 1996.
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije na sedežu podjetja, tel. 0608/61-801.
Opekarna-Rudnik, p.o., Brežice

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
Št. 706
La-383
IMP Montaža, p.o., Maribor, Špelina
ul. 2, podaljšuje javni poziv upravičencem
(zaposlenim, nekdanjim zaposlenim in upokojencem) za sodelovanje v interni razdelitvi in notranjem odkupu delnic podjetja v
postopku lastninskega preoblikovanja, do
vključno 10. 12. 1996.
Javni poziv je bil objavljen v časopisu
Večer dne 31. 8. 1996 ter v Uradnem listu
RS, št. 48 z dne 30. VIII. 1996, ter prvič
podaljšan 2. 10. oziroma 4. 10. 1996.
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije po tel. 062/412-161, pri Rožman ali
Šedivy.
IMP Montaža, p.o., Maribor
La-386
IMP Tovarna instalacijske opreme
Idrija, p.o., Vojkova 4, Idrija, podaljšuje
javni poziv upravičencem (zaposlenim, bivšim zaposlenim, upokojencem) k interni razdelitvi in notranjemu odkupu delnic. Javni
poziv je bil prvič objavljen v Delu dne 5. 1.
1996 in v Uradnem listu RS, št. 1 z dne
12. I. 1996.
Javni poziv za predložitev lastniških certifikatov za vpis delnic interne razdelitve in
notranjega odkupa je podaljšan do vključno
22. 11. 1996.
Dodatne informacije lahko dobijo upravičenci vsak delovnik na sedežu podjetja ali
po tel. 065/73-411.
IMP TIO Idrija
Št. 49/96
La-655
Podjetje Opekarna Rudnik Brežice,
p.o., Šentlenart 71, Brežice, podaljšuje javni poziv upravičencem (zaposlenim, bivšim

La-385
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij, objavlja podjetje naslednjo
spremembo
programa lastninskega preoblikovanja
podjetja Novoles, lesna industrija, d.d.,
Straža
Program lastninskega preoblikovanja je
odobrila Agencija Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo
št. LP 01519/1996-BJ z dne 14. 6. 1996.
Program je bil prvič objavljen v dnevniku
Delo 28. junija 1996 in Uradnem listu RS,
št. 34 z dne 29. VI. 1996. Objava je vsebovala tudi javni poziv upravičencem do interne razdelitve in notranjega odkupa.
Navedeno odločbo je Agencija RS za
prestrukturiranje in privatizacijo nadomestila z novo odločbo št. LP 01519/1996-BJ z
dne 22. 10. 1996, v kateri je upoštevala
spremenjeno nominalno vrednost osnovnega (nominiranega) kapitala, ki sedaj znaša
1.262,422.000 SIT, pred spremembo programa pa je nominalna vrednost osnovnega
kapitala znašala 1.190,426.000 SIT.
V postopku večanja kapitala je namreč
podjetje zbralo več ponudb za nakup novo
izdanih delnic, kot je bilo predvideno v programu, tako, da večanje lastninskega kapitala predstavlja 37,23% družbenega kapitala, kar je 118.273 navadnih delnic.
Vse ostale sestavine prvotnega programa lastninskega preoblikovanja so ostale
nespremenjene.
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 udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
Novoles, lesna industrija, d.d., Straža
La-384
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij, objavlja podjetje Salonit Anhovo – Holding, p.o., Anhovo,
program lastninskega preoblikovanja.
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Program lastninskega preoblikovanja
podjetja Salonit Anhovo – Holding, p.o.,
Anhovo, je z odločbo LP 00230/1996-MV
odobrila Agencija RS za prestrukturiranje
in privatizacijo dne 16. 10. 1996.
1. Splošni podatki o podjetju
1.1 Firma: Salonit Anhovo – Holding,
p.o., Anhovo.
1.2 Sedež: Vojkova 1, Anhovo.
1.3 Matična številka: 55043816.
1.4 Dejavnost podjetja
Šifra dejavnosti: 110620.
Dejavnost podjetja je predvsem:
– ustanavljanje in upravljanje drugih
podjetij, ustanavljanje obratov, predstavništev doma in v tujini,
– financiranje in finančno posredovanje,
organiziranje in izvajanje financiranja,
– organiziranje sistema poslovanja, računovodstva, informatike in varstva pri delu,
– strateško planiranje za posamezna podjetja poslovnega sistema Salonit Anhovo,
– opravljanje komercialnih poslov v prometu blaga in storitev.
1.5 Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je organizirano kot družbeno
podjetje s 100% družbenim kapitalom.
Podjetje je edini oziroma večinski lastnik naslednjih odvisnih družb:
– Salonit Anhovo – Cement, d.o.o., Anhovo,
– Salonit Anhovo – Fibrosal, d.o.o., Anhovo,
– Salonit Anhovo – Tesal, d.o.o., Anhovo,
– Salonit Anhovo – Vzdrževanje, d.o.o.,
Anhovo,
– INDE, Salonit Anhovo, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o., Anhovo,
– Salonit Anhovo – Razvojno raziskovalni inštitut, d.o.o., Anhovo,
– Salonit Trade – d.o.o., Zagreb.
2. Predvidena lastniška struktura kapitala po lastninskem preoblikovanju podjetja:

Prodajna cena delnice je 12.500 SIT.
Delnice iz interne razdelitve so navadne
delnice prve emisije z oznako B, ki:
– dajejo pravico do upravljanja, tako da
vsaka delnica nosi en glas,
– dajejo sorazmerno pravico do dividende,
– se glasijo na ime,
– so neprenosljive dve leti od njihove
izdaje, razen z dedovanjem,
– imajo nominalno vrednost 10.000 SIT,
– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjetja pravico do poplačila sorazmernega dela
stečajne oziroma likvidacijske mase.
Če bo pri interni razdelitvi delnic nastal
presežek certifikatov in potrdil, bo podjetje
presežek v celoti in proporcionalno za vse
udeležence uporabilo za notranji odkup
delnic.
Kolikor upravičenci iz interne razdelitve
ne bodo razpolagali z zadostno vrednostjo
certifikatov in potrdil, da bi zamenjali vse
delnice z oznako B, bo podjetje po izvedeni
interni razdelitvi izvedlo tudi interni razpis
za ožje družinske člane zaposlenih. Morebitna presežna vplačila družinskih članov iz
morebitnega internega razpisa bo podjetje
sorazmerno znižalo ter jih obvestilo o neuporabljenem delu certifikata.
4.2 Notranji odkup delnic
Podjetje poziva vse upravičence – zaposlene, bivše zaposlene in upokojence podjetja in odvisnih družb, da v roku 30 dni od
objave tega poziva v časopisu Delo, s presežnimi certifikati, potrdili za manj izplačane osebne dohodke ali z gotovino, vplačajo
navadne delnice podjetja z oznako C in D iz
notranjega odkupa.
4.2.1 V primeru plačila s presežnimi certifikati ali presežnimi potrdili za manj izplačane osebne dohodke, je cena delnice ob
upoštevanju 50% popusta 6.250 SIT. Delnice so navadne, prve emisije z oznako D, ki:
– se glasijo na ime,
– dajejo pravico do upravljanja, tako da
vsaka delnica nosi en glas,
– dajejo pravico do dividende,
– imajo nominalno vrednost 10.000 SIT,
– so neprenosljive dve leti od njihove
izdaje, razen v primeru dedovanja,
– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjetja pravico do poplačila sorazmernega dela
iz stečajne ali likvidacijske mase.
4.2.2 V primeru plačila delnic notranjega odkupa z gotovino, se cena delnic revalorizira z rastjo drobnoprodajnih cen od
1. 1. 1993 do dneva vplačila kupnine skladu.
Delnice so navadne, prve emisije, z oznako C in imajo enake značilnosti kot delnice z oznako D, z izjemo, da so prostoprenosljive v okviru udeležencev notranjega
odkupa.
5. Način in kraj vplačila delnic
Upravičenci bodo lahko vplačali delnice
na sedežu podjetja v Anhovem, Vojkova 1,
vsak delovni dan med 7. in 15. uro.
Vplačila delnic z oznako C za notranji odkup z denarjem je treba nakazati na privatizacijski podračun št. 52000-698-000-0037534.
Pri plačilu je treba navesti: plačilo za delnice
iz notranjega odkupa.
6. Dodatne informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja vsak delovnik od 8. do 15. ure, na sedežu podjetja

Vojkova 1, Anhovo, na tel. 065/51-027, Bojan Kavčič.
7. 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 udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
Salonit Anhovo – Holding, p.o.

Delež
15,34%
8,52%
59,10%
17,04%

Delničar
Kapitalski sklad pokojninskega
zavarovanja,
Slovenski odškodninski sklad,
Sklad RS za razvoj,
zaposleni in ostali upravičenci.

3. Načini oziroma kombinacija načinov
lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade,
– interna razdelitev delnic,
– notranji odkup delnic,
– prenos navadnih delnic na Sklad RS za
razvoj po 29. členu ZLPP.
4. Javni poziv
Podjetje Salonit Anhovo – Holding, p.o.,
Anhovo, poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojence podjetja ter odvisnih
družb iz točke 1.5, da pristopijo k programu
interne razdelitve in notranjega odkupa delnic.
4.1 Interna razdelitev
Salonit Anhovo – Holding, p.o., Anhovo, poziva vse zgoraj navedene upravičence, da v roku 30 dni od objave v dnevniku
Delo in na oglasnih deskah podjetja, vpišejo
delnice interne razdelitve v zameno za lastniške certifikate in potrdila za neizplačane
osebne dohodke po 25.a členu ZLPP.

La-387
Skladno z 19. členom zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. členom uredbe
o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94), Podjetje Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, p.o., na podlagi programa o lastninskem preoblikovanju podjetja, ki ga je z odločbo št.LP
00823/1996-ST, z dne 16. 10. 1996 odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo, objavlja program lastninskega
preoblikovanja podjetja.
1. Firma in sedež: Elektro Gorenjska,
javno podjetje za distribucijo električne
energije, p.o., Kranj, Bleiweisova 6.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Kranju,
enota v Kranju, reg. št. vložka 1-259-00.
2. Matična številka: 5175348.
3. Dejavnost: 010105.
Osnovna dejavnost podjetja je distribucija električne energije, nakup in prodaja
električne energije, proizvodnja električne
energije.
4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je organizirano kot družbeno
podjetje s 100% družbeno lastnino, s tem da
je 95,65% celotnega kapitala lastnina Republike Slovenije, po pogodbi o določitvi
deleža v kapitalu, sklenjeni z Vlado Republike Slovenije.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovane družbe (družbenega kapitala):
– Republika Slovenija – 95,65%,
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 0,435%,
– Odškodninski sklad – 0,435%,
– Sklad RS za razvoj – 0,87%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 0,87%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
1,74%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –
40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic – 20% družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic – 40% družbenega kapitala.
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7. Javni poziv
7.1 Interna razdelitev delnic
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, p.o., poziva
upravičence (vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja in podjetij, v katerih ima podjetje kapitalske naložbe), da lahko v roku 30 dni po objavi tega
oglasa in poziva v Uradnem listu, v dnevnem časopisu Delo ter na oglasni deski
podjetja (s tem, da rok začne teči z dnem
zadnje objave), zamenjajo lastniške certifikate in potrdila za neizplačan del neto
osnovnih plače za začasnice (kasneje delnice) ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi delnic.
Upravičenec, ki zamudi rok, ne more sodelovati pri interni razdelitvi delnic.
Kolikor v navedenem roku ne bo vpisanih vseh 20% delnic, bo z objavo internega
razpisa pričel teči 15-dnevni rok za vpis
delnic s strani ožjih družinskih članov, zaposlenih v podjetju Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, p.o.
Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen niti
na ta način, bo podjetje preneslo na Sklad
RS za razvoj v skladu z zakonom.
V primeru preplačila samih upravičencev, bo podjetje skladno z zakonom upoštevalo kriterij proporcionalnosti za vsakega
upravičenca in viške certifikatov in potrdil
preneslo v notranji odkup delnic.
Delnice, ki bodo razdeljene upravičencem v okviru interne razdelitve, so navadne, glasijo se na ime in so neprenosljive dve
leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem.
7.2 Notranji odkup delnic
Podjetje Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, p.o.,
poziva upravičence (vse zaposlene, bivše
zaposlene in upokojene delavce podjetja) in
podjetij, v katerih ima podjetje kapitalske
naložbe, da lahko sodelujejo pri notranjem
odkupu delnic podjetja.
Notranji odkup delnic (začasnic) bo potekal istočasno z interno razdelitvijo delnic
v višini 40% družbenega kapitala z upoštevanjem 50% popusta.
Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu in pravilom notranjega odkupa.
Upravičenci bodo delnice notranjega odkupa lahko vplačevali s presežnimi certifikati, potrdili za neizplačan del neto osnovnih plač in denarnimi vplačili.
Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega odkupa, dajejo pravico do dividende, so neprenosljive zunaj programa notranjega odkupa, razen v primeru dedovanja in imajo
enake lastnosti kot delnice, ki jih določa
tretji odstavek 35. člena uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93,
55/93, 6/94, 43/94 in 68/94).
8. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve kot iz programa notranjega odkupa, bodo upravičenci
lahko vplačevali v:
– sejni sobi finančno-ekonomskega sektorja, Stara cesta 5, Kranj,
– sejni sobi PE Žirovnica, Moste 2a, Žirovnica,

vsak delovni dan od 8. do 12. ure. Gotovinsko vplačane delnice se vplačajo na poseben privatizacijski podračun z navedbo
“plačilo kupnine za delnice podjetja v notranjem odkupu, številka 51500-698-4291.
Pravila notranjega odkupa in osnutek statuta bo na vpogled na vpisnih mestih.
9. 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 udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
10. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan pri:
– Majdi Kovačič, splošno kadrovski sektor, tel. 064/283-626,
– Zdenki Valjavec, splošno kadrovski
sektor, tel. 064/283-623,
– Ignacu Ahačiču, finančno-ekonomski
sektor, tel. 064/283-517,
ali osebno na sedežu podjetja.
Elektro Gorenjska, p.o., Kranj

ponudbe sodelovali v interni razdelitvi, ne
bo dosegla vrednosti delnic namenjenih interni razdelitvi in zgolj za preostanek delnic, do vrednosti delnic namenjenih interni
razdelitvi.
3. Odkup delnic v okviru notranjega
odkupa je možen le v primeru, če
upravičenci sodelujejo pri interni razdelitvi delnic.
4. Prodajna cena 51.557 navadnih delnic
v lasti sklada, kar predstavlja 11.788% osnovnega kapitala družbe z uporabo načina
interne razdelitve znaša 176,820.000 SIT.
5. Prodajna cena 103.114 navadnih delnic v lasti sklada, kar predstavlja 23.576%
osnovnega kapitala družbe z uporabo načina notranjega odkupa, ob upoštevanju 50%
popusta, znaša 176,820.000 SIT.
6. Vplačilo kupnine v okviru interne razdelitve se opravi z izročitvijo lastniških certifikatov iz 31. člena ZLPP, oziroma potrdil
za manj izplačane neto osnovne plače iz
25.a člena ZLPP, pri čemer morajo upravičenci najprej uporabiti potrdila in šele nato
lastniške certifikate.
7. Vplačilo kupnine v okviru notranjega
odkupa se opravi v gotovini, z izročitvijo
presežnih potrdil za manj izplačane neto osnovne plače iz 25. a člena ZLPP, oziroma
lastniških certifikatov iz 31. člena ZLPP;
7.1. kupnina ali del kupnine, ki se v okviru notranjega odkupa plača z gotovino, se
od 1. 1. 1993 do dneva plačila, revalorizira
z indeksom drobnoprodajnih cen. Za dneve
v mesecu, v katerem se izvršuje plačilo ter
za katere še ni uradno ugotovljen indeks
drobnoprodajnih cen, se uporabi zadnji
uradno ugotovljen indeks drobnoprodajnih
cen za pretekli mesec.
8. Organ upravljanja Goričane, tovarna
papirja Medvode, d.d., Ladja 10, na običajen način seznani upravičence o pravici do
odkupa delnic po tej ponudbi ter na stroške
družbe v lokalnih medijih objavi tekst oglasa, ki je priložen ponudbi.
9. Organ upravljanja Goričane, tovarna
papirja Medvode, d.d., Ladja 10, v sodelovanju z organi upravljanja, ob sodelovanju
direktorjev družb in sindikatov, v roku 60
dni od prejema te ponudbe zbere podpisane
izjave upravičencev, preveri obstoj in višino terjatev upravičencev iz naslova premalo izplačanih neto osnovnih plač iz 25. a
člena ZLPP in na tej osnovi pisno obvesti
sklad o namenu in pogojih upravičencev za
sodelovanje v interni razdelitvi in notranjem
odkupu.
10. V prejšnji točki te ponudbe navedeni organ upravljanja mora ob sodelovanju
direktorja/ev in sindikatov, v roku 60 dni
od poslanega obvestila skladu iz 9. točke,
zbrati potrdila oziroma lastniške certifikate ter predložiti skladu potrdilo Agencije
Republike Slovenije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje o dejansko razknjiženih potrdilih, oziroma lastniških certifikatih.
11. Če organ upravljanja v roku iz 10.
točke ne predloži skladu potrdila o razknjiženih potrdilih, oziroma lastniških certifikatih, upravičenci v nadaljnjem roku 60 dni
uveljavijo svoje pravice po zakonu neposredno pri skladu.
V tem primeru morajo upravičenci pooblastiti skupnega zatopnika za sklenitev in

Javna prodaja delnic
La-382
Na podlagi 12. in 16. člena zakona o
privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih
Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Ur. l. RS, št. 71/94)
– dalje zakon ter sklepov upravnega odbora
sklada z dne 8. 10. 1996, Sklad Republike
Slovenija za razvoj, d.d., ponuja vsem upravičencem preko organa upravljanja Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d.
odkup delnic družbe
z uporabo načinov interne razdelitve in
notranjega odkupa
1. Ponudba se nanaša na odkup dela delnic družbe Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d., Ladja 10, ki so v lasti sklada, in
sicer;
1.1. 51.557 navadnih delnic v lasti sklada, kar predstavlja 11.788% osnovnega kapitala družbe, z uporabo načina interne razdelitve delnic,
1.2. 103.114 navadnih delnic v lasti sklada, kar predstavlja 23,576% osnovnega kapitala družbe, z uporabo načina notranjega
odkupa delnic.
2. Ponudba se nanaša izključno na upravičence, kot jih opredeljuje zakon:
2.1. zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d., Ladja 10,
2.2. ožji družinski člani zaposlenih, vendar samo pod pogojem, da vrednost vplačil,
s katerimi bodo upravičenci iz 2.1. točke te
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izvedbo pogodbe o odkupu delnic v okviru
interne razdelitve in notranjega odkupa.
Obveznosti organa upravljanja o predložitvi potrdila o razknjiženih potrdilih, oziroma lastniških certifikatih iz prejšnje točke
te ponudbe, preidejo na skupnega zastopnika upravičencev.
12. Morebitna prodaja delnic v lasti sklada upravičencem po tej ponudbi, bo izvedena na podlagi sklepa o privatizaciji, sprejetega na upravnem odboru sklada.
13. Z namenom posredovanja dodatnih
informacij po tej ponudbi in svetovanja pri
izvedbi interne razdelitve in notranjega odkupa, bo sklad organiziral seminarje, na katere bo povabil poslovodstvo/a in predstavnike sindikatov.
14. To ponudbo sklad posreduje zaradi
izvajanja svojih obveznosti po zakonu, upravičencem pa je znano gospodarsko stanje
družbe, oziroma so jim na sedežu družbe na
razpolago vsi potrebni podatki in dokumentacija o tem, zato Sklad izključuje kakršnokoli jamčevanje za stvarne ali pravne napake na družbi, njenih sredstvih, pravicah ali
obveznostih in/ali delnicah, ki so predmet
te ponudbe.
Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d.

Razpisi
javnih natečajev
Popravek
Št. 36/96
Ob-4632
V javnem razpisu za dobavljanje pisarniškega, računalniškega in potrošnega materiala, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
58-59 z dne 25. X. 1996, Ob-4470, Št. 36/96
se datuma pravilno glasita:
– v 7. točki 16. 11. 1996 in
– v 8. točki 20. 11. 1996 ob 12. uri.
Popravek
Št. 36/96
O-4633
V javnem razpisu za izvajalca varnostno-receptorske službe, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 58-59 z dne 25. X. 1996,
Ob-4471 se datuma pravilno glasita:
– v 7. točki 16. 11. 1996 in
– v 8. točki 20. 11. 1996 ob 10. uri.

Popravek
Št. 36/96
Ob-4634
V javnem razpisu za izvajalca fotokopirnih storitev, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 58-59 z dne 25. X. 1996, Ob-4472 se
datuma pravilno glasita:
– v 6. točki 16. 11. 1996 in
– v 7. točki 20. 11. 1996 ob 11. uri.
Okrožno sodišče v Kranju
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Ob-4627

Komunalno podjetje Komunala Kočevje naslednji

Natečaj
za idejno rešitev ureditve šolskega
predvrta, postavitve in obeležja idrijski
čipkarici
1. Naročnik: Čipkarska šola Idrija, Prelovčeva 1, Idrija.
2. Predmet razpisa je idejna rešitev za
ureditev šolskega parka s postavitvijo in oblikovanjem obeležja idrijski čipkarici.
3. Razpisna dokumentacija s podatki in
razlago se dobi v pisarni Čipkarske šole,
Prelovčeva 2, tel. (065) 71 313 od objave
natečaja vsak dan od 8. do 12.ure.
4. Pravico do udeležbe na natečaju imajo vsi državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v RS. Razpisovalec vabi k
natečaju vse, ki želijo ustvarjalno prispevati
k čimboljši rešitvi natečajne naloge.
5. Natečajna naloga
Letos praznuje Čipkarska šola stodvajseto obletnico delovanja, zato se je šola odločila postaviti obeležje vsem znanim in
anonimnim čipkaricam, mentoricam in učiteljicam najbolj znani med njimi Ivanki Ferjančič, ki so več stoletij ohranjale in dopolnjevale umetnost ročnega čipkanja. Obeležje je lahko kot spomenik, plastika, kinematična skulptura, itd. ne glede na tehniko
izvedbe, velikost ali motiv. Od avtorjev pričakujemo skico, fotomontažo, maketo ali
3d predstavitev obeležja in postavitev v okolje predvrta čipkarske šole. Dela bodo razstavljena na razstavi ob praznovanju sto dvajsete obletnice čipkarske šole in bodo na
ogled javnosti v razstavnem prostoru v Čipkarski šoli. Najboljša rešitev obeležja bo
izvedena in postavljena v prihodnjih letih.
6. Merila za izbiro najugodnejše rešitve
so: kvaliteta izdelka (stopnja obdelanosti,
obseg izdelave), izvirnost in vizualizacija
rešitve, prikaz v treh dimenzijah v obliki
simulacij, fotomontaž in maket.
7. Ocenjevalna komisija v sestavi:
– Dragica Boškin,
– Ivana Leskovec,
– Nande Rupnik,
– Rafael Bizjak.
8. Natečaj se začne z dnevom objave v
Uradnem listu RS.
9. Rok za oddajo del je 7. december
1996. Dela se pošljejo na naslov Čipkarska
šola, Prelovčeva ul. 2, Idrija z oznako “Natečaj za obeležje ČŠ” Idrija.
10. Ocenjevalna komisija bo delo končala do 18. decembra 1996. O izidih natečaja bo komisija obvestila avtorje v roku 30
dni. Nagrado in odkup bo izplačan avtorju
najkasneje 30 dni po objavi izidov.
11. Nagrada, ki je hkrati odkup v višini
150.000 SIT.
Avtorju najboljše rešitve poleg odkupa
pripada tudi pravica do sodelovanja pri izdelavi in postavitvi obeležja. Če bo na razpis prispelo premalo del, ali pa le-ta po mnenju komisije ne ustrezajo razpisnim pogojem si komisija pridrži pravico, da dela ne
odkupi.
Gimnazija Jurija Vege
Št. 3/15-96-II/1
Ob-4628
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 izdelavo PGD, PZI tehnične
dokumentacije dograditve in
posodobitve centralne čistilne naprave
Kočevje – fekalna postaja
1. Investitor: Komunalno podjetje Komunala Kočevje, Tesarska 10, Kočevje.
2. Predmet razpisa: izdelava tehnične dokumentacije (PGD, PZI) sprejemne postaje
za greznične odplake.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
1,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: 30 dni od podpisa pogodbe.
5. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa.
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– kompletnost ponudbe,
– ponudbena cena in način plačila,
– rok izvedbe,
– strokovna usposobljenost in reference,
– garancije,
– dodatne ugodnosti ponudnika.
7. Ponudniki dobijo informacije in razpisno dokumentacijo na Komunali Kočevje,
pri Klepac Bojani ali Drobnič Nevenki tel.:
061/851-260 vsak delovni dan med 8. in 10.
uro.
8. Ponudbe je potrebno dostaviti v zapečateni ovojnici z oznako ponudnika in napisom “Ne odpiraj – javni razpis za fekalno
postajo” do vključno 11. dan od dneva objave do 8. ure na naslov investitorja.
9. Odpiranje ponudb bo 11. dan po objavi ob 9. uri v prostorih investitorja.
10. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Komunala Kočevje
Št. 68/96
Ob-4629
Republika Slovenija, Upravna enota
Postojna, Ljubljanska 4, Postojna, objavlja na podlagi 91. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 5/96) in 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 dobavitelja potrošnega
pisarniškega in računalniškega
materiala
1. Naročnik: Upravna enota Postojna,
Ljubljanska 4, Postojna.
2. Predmet razpisa je izbor najugodnejšega dobavitelja potrošnega pisarniškega in
računalniškega materiala (papir, zvezki, bloki, etikete, kuverte, mape, registratorji, pisala, lepila, drobni pisarniški material, razni
obrazci, potrošni material za pisalne stroje,
printerje in računalnike ter drugi drobni material) za leto 1997.
3. Orientacijska vrednost materiala je
2,500.000 SIT.
4. Rok dobave: postopno do konca leta
1997 v skladu z naročilom naročnika.
5. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo predložiti naslednje podatke:
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– ime ponudnika in naslov,
– overjeno dokazilo o registraciji, ki ne
sme biti starejše od treh mesecev in odločbo
o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
– dosedanje reference,
– jamstvo za kvaliteto ponujenega materiala,
– dobavne roke za naročen material,
– specifikacijo materiala s cenami fco
lokacija naročnika po kosu s prometnim
davkom, količinske in druge popuste, vse
preračunano na plačilo 30 dni po dobavi,
– datum do katerega velja ponudba.
6. Merila za izbiro ponudnika:
– cena in plačilni pogoji,
– kvaliteta materiala,
– količinski popusti,
– reference ponudnika,
– dobavni roki,
– dodatne ugodnosti.
7. Naročnik si pridržuje pravico:
– do sprememb količine materiala v globalu v okviru posameznih skupin glede na
spremembe med obdobjem v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi,
– da sklene pogodbo za posamezne vrste
materiala z različnimi ponudniki, ki bodo za
določen material najugodnejši,
– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov,
– da v primeru, da izbrani ponudnik odkloni podpis pogodbe ali ob neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti s strani izbranega dobavitelja, lahko takoj prekine pogodbo
in pozove k podpisu pogodbe za dobavo
materiala iz posamezne skupine drugega
najugodnejšega dobavitelja po tem javnem
razpisu.
8. Ponudba mora biti dana v zaprti kuverti, na kateri mora biti oznaka “Ne odpiraj
– Ponudba za dobavo potrošnega pisarniškega in računalniškega materiala”.
Ponudba mora prispeti na naslov v 15
dneh po objavi v Uradnem listu RS.
9. Odpiranje ponudb bo ob 12. uri naslednjega dne po poteku roka iz 8. točke na
sedežu naročnika, Ljubljanska 4, Postojna,
v pisarni št. 23a.
10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Zainteresirani lahko dobijo dodatne
informacije v času razpisa pri Baša Marku,
tel. 067/22-620.
Upravna enota Postojna

pogodbo v načelu “funkcionalni ključ v
roke”.
2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje do vključno petega dne po objavi med 9. in 12. uro na LIZ-inženiringu, Ljubljana, Vurnikova 2, pri Majdi Krampelj.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti na podlagi predhodne predložitve dokazila o vplačilu 10.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih ponudnik nakaže na žiro račun:
50100-601-11966.
3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne podatke za izdelavo ponudbe ob prevzemu dokumentacije pri pooblaščencu LIZ-inženiringu, podjetje za pripravo in izvedbo investicij, p.o., Ljubljana, Vurnikova 2, tel.
061/133-62-52, faks 061/319-245, kontaktna oseba Sonja Zajec, dipl. inž. arh.
4. Orientacijska vrednost del znaša:
9,800.000 SIT.
5. Predvideni rok pričetka del je v februarju 1997. Vsa dela morajo biti končana
najkasneje do 25. 2. 1997.
O morebitnih odstopanjih na podlagi
tehtnih razlogov se bo naročnik pogajal z
najugodnejšimi ponudniki pred sklenitvijo
pogodb. Naročnik si pridržuje pravico skleniti pogodbo v zmanjšanem obsegu od razpisanega.
6. Ponudba mora vsebovati priloge potrebne za izbiro najugodnejših ponudb, in
sicer:
6.1 usposobljenost ponudnika za izvajanje ponudbenih del: registracija, odločba o
upravljanju dejavnosti, matična številka,
6.2 reference,
6.3 roki,
6.4 cena (najnižja cena ni pogoj za izbiro),
6.5 boniteta BON 1, BON 2 ali BON 3
(ne starejši od 30 dni),
6.6 dokazilo o sposobnosti prevzema
vseh razpisanih del,
6.7 frankirana kuverta z naslovom ponudnika.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
a) popolnost ponudbe,
b) najugodnejši rok za dokončanje vseh
del,
c) najugodnejši finančni pogoji,
č) cena za izvedbo razpisanih del,
d) najugodnejši garancijski roki za izvedena dela,
e) reference,
f) investitor ni dolžan izbrati najcenejšega ponudnika za najugodnejšega,
g) investitor bo pri izboru upošteval samo ponudbe izdelane po sistemu “funkcionalni ključ v roke”.
8. Naročnik bo izvedeno delo plačeval v
mesečnih situacijah v 60 dneh (Navodilo o
izvrševanju proračuna Ur. l. RS, št. 13, z
dne 1. 3. 1996) po potrditvi situacije.
9. Ponudbo je treba oddati najkasneje do
25. 11. 1996 do 12. ure na naslov: LIZ-inženiring, podjetje za pripravo in izvedbo investicij, p.o., Vurnikova 2, Ljubljana.
Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako “Ponudba – Ne odpiraj” in
nazivom objekta.
Vsaki ponudbi mora biti priložena prazna frankirana kuverta z naslovom ponudnika za pisno obvestilo o izidu razpisa.

10. Opcija ponudbe ne sme biti krajša od
30 dni od dneva pričetka odpiranja ponudb.
Valutne in podobne varovalne klavzule ne
bomo upoštevali.
11. Odpiranje ponudb bo v prostorih
LIZ-inženiring, p.o., Ljubljana, Vurnikova
2, dne 25. 11. 1996 s pričetkom ob 12. uri.
12. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v dvajsetih dneh po odpiranju ponudb.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 98/96
Ob-4630
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana
javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo in montažo
opreme na Gimnaziji in ekonomski
srednji šoli Trbovlje
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
dobavo in montažo opreme na Gimnaziji in
ekonomski šoli Trbovlje.
Z izročitvijo ponudb na podlagi tega razpisa ponudniki pristanejo na razpisne pogoje in dajo svoje privoljenje, da bodo, če
bodo izbrani kot najugodnejši ponudniki za
izvajanje del, sklenili za njihovo izvedbo

Št. 0048-308/62-96
Ob-4631
Ministrstvo za notranje zadeve Republike 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 izvedbo obrtniških del, steklene
fasade in dvigal na objektu policije UNZ
Novo mesto
1. Predmet razpisa je:
A) Obrtniška dela:
– predelne stene,
– obešeni tehnični stropovi,
– mizarska dela,
– steklarska dela,
– ključavničarska dela,
– obloge iz naravnega kamna,
– keramičarska dela,
– tlaki iz plastičnih mas,
– parketarska dela,
– epoksi tlaki,
– računalniški podi,
– demit fasada,
– ostala dela,
objekt je 8.000 m2 neto površin.
B) Steklena fasada 500 m2
C) Dvigala – osebna, 2 kom.
2. Orientacijska vrednost del je:
A) Obrtniška dela – 90,000.000 SIT,
B) Steklena fasada – 30,000.000 SIT,
C) Dvigala – 13,000.000 SIT.
3. Lokacija objekta je ob križišču
Ljubljanske in Kočevarjeve ceste, Novo
mesto.
4. Predvideni roki izvedbe del:
A) Obrtniška dela:
pričetek del – februar 1997,
zaključek del – december 1997.
B) Steklena fasada
izvedba del v roku, junij 1997 – september 1997.
C) Dvigala
konstrukcija v jašku – marec–april 1997,
ostalo – november 1997.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– usposobljenost ponudnika in njegovih
podizvajalcev za izvedbo del,
– cene,
– reference,
– podatki o finančnem stanju,
– garancijski rok izvedenih del,
– vodenje del,
– plačilni pogoji.
Natančneje so merila za izbor najugodnejšega ponudnika opredeljena v razpisnih
pogojih.
6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo obsegala vsa dela po posameznih predmetih
razpisa A, B ali C.
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Ponudbe morajo biti dane ločeno za vsak
predmet razpisa.
7. Ponudbe morajo biti dane v dveh zaprtih kuvertah. Kuverte morajo biti pravilno
opremljene: prva kuverta mora biti z oznako Ne odpiraj – javni razpis št. 308/62-96
za izvedbo obrtniških del, steklene fasade
in dvigal – dokumentacija, druga kuverta z
oznako Ne odpiraj – javni razpis št.
308/62-96 za izvedbo obrtniških del, steklene fasade in dvigal – ponudba.
Na vsaki kuverti mora biti napisan predmet razpisa za katerega je dana ponudba (A
ali B ali C) s polnim nazivom.
Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime in naslov ponudnika.
8. Ponudbe pošljite priporočeno na naslov: Uprava za notranje zadeve Novo mesto, Jerebova 1, 8000 Novo mesto. Ponudbe
morajo prispeti na naslov do 9. 12. 1996 do
12. ure.
Ponudbe so lahko tudi vročene do istega
roka na isti naslov.
9. Odpiranje ponudb bo 10. 12. 1996 v
prostorih UNZ Novo mesto, Jerebova 1, Novo mesto in sicer:
– ob 8. uri obrtniška dela,
– ob 11. uri steklena fasada,
– ob 12. uri dvigala.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.
10. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno, ki ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena. V kuverti za dokumentacijo morajo biti predloženi podpisani in žigosani razpisni pogoji, veljavna
registracija ponudnika za dejavnost po zahtevah iz razpisnih pogojev in dokazila o
finančni situaciji ponudnika po zahtevah iz
razpisnih pogojev.
V nasprotnem primeru bo ponudba izločena iz nadaljnje obravnave.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku trideset dni po odpiranju ponudb.
12. Ob predložitvi pooblastila v dveh izvodih in dokazila o vplačilu 10.000 SIT na
račun št. 52100-845-1471 UNZ Novo mesto
s pripisom, “stroški razpisnega gradiva”,
lahko ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo na UNZ Novo mesto, Jerebova 1,
vsak delovnik od 11. 11. 1996 do 20. 11.
1996 med 9. in 12. uro.
Drugi izvod pooblastila se potrdi.
13. Vsa morebitna pojasnila se dobe na
istem naslovu ali po tel. 068/321-080,
321-171 int. 22 pri Antonu Gole.
14. Ogled gradbišča in sestanek s projektantom bomo organizirali, ko bodo znani
prevzemniki razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za notranje zadeve

1. Predmet razpisa: uvoz analizatorja
ozona MLU 400 z interno kalibracijo in
kompletnim priborom.
2. Orientacijska vrednost: 1,700.000 SIT.
3. Ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika,
– tehnične podatke analizatorja,
– ceno,
– dobavni rok,
– način plačila,
– rok veljavnosti ponudb.
4. Pri izbiri ponudnika se bo upoštevala
fiksnost cene, dobavni rok, način plačila,
čas veljavnosti ponudbe in združljivost z
obstoječo opremo.
5. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako: javni razpis – ozonski
merilnik – Ne odpiraj.
6. Ponudbe oddajo ponudniki v roku 10
dni od objave tega razpisa na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje.
7. Javno odpiranje ponudb bo prvi naslednji dan po izteku roka za oddajo ponudb
v sejni sobi št. 1 v zgradbi naročnika.
8. Ponudniki bodo kopijo zapisnika o odpiranju ponudb dobili v roku osem dni po
odpiranju ponudb, obvestilo o izbiri pa takoj, ko bo komisija izbrala najugodnejšega
ponudnika.
Informacije v zvezi z razpisom: Alenka
Pivko-Kneževič, tel. 856-151 int. 283.
Mestna občina Velenje

o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št.
28/93 in 19/94) objavlja

Št. 1186/96
Ob-4635
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Mestna občina Velenje
javni razpis
za izbiro uvoznika za analizator ozona
MLU 400 z interno kalibracijo in
kompletnim priborom
Naročnik: Mestna občina Velenje, Urad
za okolje in prostor.

Ob-4639
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 vzdrževanje avtocest, p.o., po pooblastilu družbe za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji in vzdrževanju objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo del: nabava prenosne tehtalne
naprave za kontrolo osnih pritiskov
tovornih vozil
Orientacijska vrednost: 2,250.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na upravi Podjetja za
vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54
(Smodinovec) v sobi 303, in sicer 11. 11. 1996,
od 9. do 12. ure, ali kasneje po dogovoru.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so cena, rok dobave, reference o kvaliteti materiala in plačilni pogoji.
Ponudbo za ponovni javni razpis predložite do vključno 25. 11. 1996 do 11.30 v
tajništvu (soba 308), Podjetja za vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54. Ponudba
mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj, ponudba za nabavo prenosne tehtalne
naprave za kontrolo osnih pritiskov tovornih vozil”.
Javno odpiranje ponudb bo dne 25. 11.
1996 ob 12. uri v prostorih Podjetja za vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
15 dneh po odpiranju ponudb.
Avtocesta, Ljubljana
Ob-4640
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
10, Slovenska Bistrica, na podlagi odredbe

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo
razbremenilnega kanala v območju
Rozman–potok Bistrica
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Predmet razpisa: izgradnja razbremenilnega kanala v območju Rozman–potok
Bistrica.
3. Dokumentacija: ponudniki lahko dvignejo dokumentacijo vsak dan po objavi razpisa med 8. in 12. uro na oddelku za okolje
in prostor (inž. Dorič), Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica. Pred dvigom dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo, da so na
žiro račun naročnika št. 51810-630-25589
vplačali 20.000 SIT (plačilo materialnih
stroškov).
4. Orientacijska vrednost del: 2,700.000
SIT.
5. Predviden rok začetka in dokončanja
del: začetek november 1996, končanje december 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– usposobljenost ponudnika,
– reference,
– osnovni kalkulativni elementi in cene,
– roki izvedbe del in garancijski rok,
– opcija ponudbe,
– ostale bonitete.
7. Rok za oddajo ponudbe: 10 dni po
objavi razpisa v sprejemno pisarno Občine
Slovenska Bistrica v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj – javni razpis za oddajo del
izgradnje razbremenilnega kanala v območju Rozman–potok Bistrica”.
8. Odpiranje ponudb: prvi delovni dan
ob 8. uri po zapadlosti roka oddaje ponudb
v prostorih Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica.
9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku
15 dni po odpiranju ponudb.
Občina Slovenska Bistrica
Št. 403/9-346/96
Ob-4641
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, 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 izvajanje 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 predhodnim ugotavljanjem sposobnosti je izbira dobaviteljev za plin.
2. Orientacijska vrednost razpisanega
materiala znaša 2,000.000 SIT.
3. Lokacija dostave: Ig 136, Ig pri Ljubljani.
4. Rok dobave: sukcesivno tekom leta.
5. Naročnik si pridržuje pravico do spremembe količine glede na dejanske spremembe potreb med letom.
6. Ponudba mora vsebovati:
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a) naslov in natančen naziv dejavnosti
podjetja,
b) potrjena dokazila o registraciji podjetja, ki ne smejo biti starejša od treh mesecev,
c) BON-1, 2 oziroma 3 pri podjetjih.
7. Merila in kriteriji za ugotavljanje usposobljenosti:
– pogoji in načini dobave,
– kvaliteta,
– plačilni pogoji po navodilih o izvrševanju proračuna z dodatnimi bonusi,
– cene (grosistične in rabati),
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik ponudi (usposabljanje in seznanjanje z novimi
proizvodi, tehničnimi pripomočki itd.).
Prednost pri izboru bodo imeli ponudniki 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 ovojnicah, na katerih naj bo označeno: Ne odpiraj – 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 prostorih Zavoda za prestajanje kazni zapora
Ig, Ig 136. Pri javnem odpiranju ponudb
morajo imeti prisotni predstavniki ponudnikov pisna pooblastila.
10. Komisija bo obravnavala le popolne,
pravilno opremljene in pravočasno prispele
ponudbe. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale
vse zahtevane dokumentacije iz 6. in 7. točke, bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
11. Ponudniki bodo o izbiri sposobnosti
izvajalca pisno obveščeni v roku 30 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Zavod za prestajanje kazni zapora Ig

ozirom na razpoložljiva sredstva. Zaradi morebitnega zmanjšanega obsega del ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja kakršnekoli odškodnine iz tega naslova.
6. Predvideni rok pričetka del je začetek
februar 1997, rok dokončanja del pa junij
1997.
7. Lokacija vodovoda je ob lokalni cesti
Oslica–Vrhe v neposredni bližini Muljave
proti Povževem. Mikrolokacija trase nezgrajenega cevovoda vodovoda poteka od odcepa v vasi Osloco proti Povževem.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– možnost kreditiranja in pogoji le-tega,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
9. Rok za dostavo ponudb je 22. 11. 1996
do 8.30, na naslov: Občina Ivančna Gorica,
Sokolska 8, Ivančna Gorica, v zaprti in zapečateni kuverti z oznako “Vodovod Povževska planota – Ne odpiraj”. Ponudbe, poslane po pošti morajo prispeti na navedeni
naslov najkasneje do 21. 11. 1996.
10. Odpiranje ponudb bo 22. 11. 1996
ob 9. uri v Občini Ivančna Gorica, Sokolska
8, Ivančna Gorica.
11. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 45 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Občina Ivančna Gorica

– dobavni rok,
– reference ponudnika,
– druge ugodnosti.
3. Pisne ponudbe je treba oddati v zaprti
kuverti z oznako “Javni razpis” v 10 dneh
od datuma objave na naslov: Zdravstveni
dom Ljutomer, Cesta 1. Slov. Tabora 2, 9240
Ljutomer.
4. Ponudba mora vsebovati poleg predračunov in prospektov s tehničnimi karakteristikami še dokazilo o registraciji firme,
bonitetne obrazce, izjavo o garancijah in
servisiranju ter vzorec pogodbe.
5. Javno odpiranje ponudb bo tretji delovni dan po preteku roka za oddajo ponudb
v prostorih ZD Ljutomer ob 12. uri, predstavniki ponudnikov morajo imeti pisna
pooblastila za zastopanje firme.
6. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri najugodnejšega ponudnika v 15 dneh od dneva
odpiranja ponudb.
7. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika na ta razpis in
da z izbranim najugodnejšim ponudnikom
ne sklene pogodbe, če oceni, da je prišlo pri
ponudbah do nepravilnosti.
Zdravstveni dom Ljutomer

Ob-4642
Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8,
Ivančna Gorica, na podlagi 53. člena zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84)
in 1. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja

javni razpis
za nabavo reševalnega vozila
1. Predmet razpisa:
a) osnovno vozilo: bencinski motor 2500
ccm, pogon na vsa štiri kolesa, servo volan,
centralno zaklepanje, vzmetenje prilagojeno za reševalno vozilo, ABS zavore, meglenke spredaj in zadaj,
b) ambulantni prostor: notranjost in oprema izdelana iz visoko odpornega materiala
ABS, nedrseči pod ALTRO, ustrezna osvetlitev prostora, klima naprava ločena spredaj
in zadaj, štiri sedišča (dve na predelni steni
z avtomatskim zapiranjem, dve zložljivi sedišči) z varnostnimi pasovi, kardiološki stol
kot sedež ali kot ležišče nameščen na izvlečno ploščo, napeljava za kisik (dva priključka, dozator in aspirator, jeklenka, reducirni ventil), gretje vozila, dva kom. vtičnice za električno napeljavo (12 V) UKV
instalacije, signalne naprave, zunanje označbe vozila.
Ponudniki se lahko prijavijo za predmet
razpisa pod a) in b) skupaj ali pa samo pod
a) ali samo pod b).
2. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– kvaliteta vozila oziroma izdelave ambulantnega prostora,
– cena, ki mora biti fiksna v SIT, fco ZD
Ljutomer,
– čim ugodnejši način plačila,

javni razpis
za izvajanje del za izgradnjo
vodovodnega sistema Povževska planota
1. Investitor: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica, soinvestitor KS
Muljava.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo, gradbenih, montažnih del, nabavo
vodovodnega materiala, izdelava elektroinstalacijskih in strelovodnih naprav za izgradnjo rezervoarja in črpališča ter dokončanje položitve cevi s priključki na vodovodnem sistemu Povževska planota.
3. Razpisno dokumentacijo in ogled projektov dobite od 12. 11. 1996 vsak uradni
dan od 8. do 9. ure na Občini Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica, pri Jereb
Tonetu, tel. 777-697. Zaradi terenskega dela vas prosimo za predhodno najavo po telefonu o dnevu prihoda.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 5,000.000 SIT.
5. Investitor si pridržuje določiti eventualno manjši obseg del od razpisanega z

Št. 255/96
Ob-4643
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Zdravstveni dom Ljutomer objavlja

Ob-4644
Na podlagi 40. člena zakona o izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96), določil odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Občina Brežice
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
opravljanje prevozov učencev osnovnih
šol v Občini Brežice
I. Splošna določila
1. Naročnik: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, tel. 0608/62-050.
2. Predmet razpisa: prevozi učencev osnovnih šol v Občini Brežice v obdobju od
1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.
3. Orientacijska vrednost: 47,000.000
SIT letno.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– strokovno-tehnična usposobljenost oziroma opremljenost,
– reference na področju predmeta razpisa,
– kvaliteta ponudbe:
– prevozni pogoji,
– cene,
– plačilni pogoji,
– celovitost ponudbe,
– garancije,
– posebne ugodnosti.
II. Razpisni pogoji
1. Pisne ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma naziv ponudnika,
– veljavni izpis registracije ponudnika,
– dokazila o izpolnjevanju kadrovskih in
materialno-tehničnih pogojev za izvajanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– cenik prevozov,
– obrazca BON-1 in BON-2,
– opredelitev referenc ponudnika,
– plačilni pogoji in opcija ponudbe,
– vzorec pogodbe,
– finančne in druge garancije.
2. Pisne ponudbe z vsemi zahtevanimi
podatki in prilogami, v zapečatenih ovojni-
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cah z označbo: “Ponudba za javni razpis Opravljanje prevozov učencev osnovnih šol
v Občini Brežice - Ne odpiraj!”, morajo
ponudniki dostaviti v roku 30 dni od objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS, na naslov: Občina Brežice, Urad župana, Cesta
prvih borcev 18, 8250 Brežice.
3. Javno odpiranje prispelih ponudb bo
izvedla posebna komisija tretji dan po poteku roka za dostavo ponudb (oziroma prvi
naslednji delovni dan), ob 11. uri v sejni
sobi Občine Brežice.
4. Vse ostale informacije, specificiran
prikaz potrebnih linij, urnika in števila učencev po posameznih osnovnih šolah in posameznih relacijah ter druga razpoložljiva dokumentacija je ponudnikom na voljo pri
Anici Hribar na naslovu naročnika (tel. št.
0608/62-050, int. 244) vsak delovni dan med
8. in 14. uro.
5. O izbiri bodo vsi ponudniki obveščeni
v roku 8 dni od izbire.
6. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena
pogodba v roku 8 dni od dokončne izbire.
Če izbrani ponudnik v navedenem roku brez
upravičenega razloga ne sklene pogodbe ali
ne prične z izvajanjem dejavnosti, ki je predmet razpisa, bo naročnik v nadaljnjem roku
8 dni sklenil pogodbo z drugim najugodnejšim ponudnikom.
Občina Brežice

8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ugodna cena – sistem fiksna cena –
funkcionalni ključ v roke,
– kvaliteta del,
– reference za razpisna dela,
– način plačila,
– krajši rok izvedbe del,
– podatki o finančni sposobnosti ponudnika (obrazci BON 1, 2 ali 3 – ne starejši od
30 dni),
– kompletnost ponudbe,
– sposobnost izvesti vsa razpisana dela z
lastnimi kadri oziroma navedbo glavnih
proizvajalcev z njihovimi soglasji.
9. Stroške priprave ponudb nosijo ponudniki sami.
10. O datumu odpiranja ponudb bodo vsi
ponudniki pismeno obveščeni.
11. Ponudnik mora v ponudbi navesti, da
se z razpisnimi pogoji v celoti strinja ter na
podlagi njih daje svojo ponudbo in soglasje,
da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe in predložiti podpisan vzorec pogodbe za
izvajanje del, ki so predmet razpisa.
12. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb, morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
13. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno ali pa ne bodo pravilno opremljene,
se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene
ponudniku.
14. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa – izbiri najugodnejšega ponudnika
pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od
dneva odprianja ponudb.
ZZV Celje

– rok dobave črpalnega agregata,
– ponujene dodatne ugodnosti.
7. Merila za izbor ponudnika:
– primernost ponujenih črpalnih agregatov za navedene potrebe,
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cene,
– rok dobave, garancija in servis,
– druge ugodnosti ponudnika.
8. Rok oddaje ponudb in odpiranje ponudb: veljavne so vse ponudbe, ki pridejo
po pošti ali jih ponudniki sami vročijo osebno do 22. 11. 1996 do 12. ure.
Ponudbe se oddajo v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za nabavo
črpalnih agregatov na naslov: Mariborski
vodovod, Jadranska c. 24 Maribor.
Odpiranje ponudb bo istega dne ob 12.
uri na Mariborskem vodovodu, Jadranska c.
24.

Ob-4645
Zavod za zdravstveno varstvo Celje, objavlja skladno z določili 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 ponudnika za
gradnjo nadomestnega prizidka
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18, Celje.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejšega ponudnika za izvajanje gradbeno-obrtniških del pri gradnji nadomestnega prizidka s pergolo.
3. Orientacijska vrednost del: 24,700.000
SIT.
4. Rok za izvedbo del: 3 mesece.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovni dan v roku 10 dni
od dneva objave razpisa – proti plačilu stroškov dokumentacije – v tajništvu ZZV Celje,
Ipavčeva 18 pri Ireni Ivačič Štraus.
Ponudnikom bo dana možnost ogleda objekta, ki je predmet adaptacije, dne 15. 11.
1996 ob 8. uri, in sicer istočasno za vse
ponudnike.
Morebitna vprašanja v zvezi z razpisom
se lahko pisno naslovi na naslov: ZZV Celje, Ipavčeva 18 v roku 3 dni po datumu
ogleda prostorov. Vsem ponudnikom bo v
nadaljnjem roku 5 dni posredovan pisni odgovor. Sklicevanje na razne ustno posredovane informacije se ne bo upoštevalo.
6. Vsebina ponudbe mora biti v skladu z
določili 12. člena odredbe.
7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe z
vso potrebno dokumentacijo v zaprti ovojnici na naslov: Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18, Celje, z oznako “Ne
odpiraj – Ponudba” – Gradnja nadomestnega prizidka. Rok za oddajo ponudbe je 9. 12.
1996.

Št. 3692-IV/1
Ob-4648
Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS. št. 28/93 in
19/94) objavlja Mariborski vodovod
javni razpis
za izbiro dobavitelja potopnih črpalnih
agregatov za pitno vodo
A) Splošni pogoji
1. Kupec: Mariborski vodovod, Jadranska c. 24, Maribor.
2. Predmet razpisa: nabava 4 kom potopnih črpalnih agregatov za pitno vodo za
vodnjake Mariborskega vodovoda:
Q= 45 l/s H= 54 m VS oplaščena,
Q= 18 l/s H= 54 m VS oplaščena,
Q= 18 l/s H= 61 m VS oplaščena,
Q= 29 l/s H= 61 m VS oplaščena.
3. Razpisna dokumentacija
Dodatne informacije o razpisani opremi
dobijo zainteresirani vsak dan med 8. in 11.
uro na sedežu podjetja Mariborskega vodovoda, Jadranska c. 24, tel. 062/37-351 pri
Ludviku Zupančiču.
4. Orientacijska vrednost: vrednost za 4
črpalne agregate ca. 4,500.000 SIT.
5. Predviden rok dobave: v 30 dneh.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo in dejavnost ponudnika z dokazilom o registraciji ponudnika, ki ni starejša
od treh mesecev,
– plačilne pogoje,
– garancijski rok,
– zagotavljanje servisiranja s seznamom
pooblaščenih servisov,

Št. 3693-IV/1
Ob-4649
Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS. št. 28/93 in
19/94) objavlja Mariborski vodovod
javni razpis
za izbiro dobavitelja induktivnih
merilcev pretoka hladne vode DN 150
A) Splošni pogoji
1. Kupec: Mariborski vodovod, Jadranska c. 24, Maribor.
2. Predmet razpisa: nabava 6 kom induktivnih merilcev pretoka hladne vode
DN 150.
3. Tehnične zahteve:
– magnetni idnuktivni merilec pretoka
hladne vode DN 150 NP 16,
– IP 68,
– merilec in prikaz podatkov merjenja
morata biti ločena (5 m povezovalnega kabla),
– 3 - točkovna meritev, 0,5% natančnost,
– prikaz trenutnega pretoka vode (l/s),
komulativa pretoka (m3),
– izhodni signali:
– 4-20 mA (proporcionalno trenutnemu pretoku),
– proporcionalni pretok (m3),
– prava smer toka vode,
– povratna smer pretoka.
– napetost: 220 V, 50 Hz.
4. Orientacijska vrednost: vrednost za 6
induktivnih merilcev pretoka hladne vode
ca. 2,200.000 SIT.
5. Predviden rok dobave: v 30 dneh.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo in dejavnost ponudnika z dokazilom o registraciji ponudnika, ki ni starejša
od treh mesecev,
– plačilne pogoje,
– garancijski rok,
– zagotavljanje servisiranja s seznamom
pooblaščenih servisov,
– rok dobave induktivnega merilca pretoka hladne vode,
– ponujene dodatne ugodnosti.
7. Merila za izbor ponudnika:
– primernost ponujenih induktivnih merilcev pretoka hladne vode za navedene potrebe,
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cene,
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– rok dobave, garancija in servis,
– druge ugodnosti ponudnika.
8. Rok oddaje ponudb in odpiranje ponudb: veljavne so vse ponudbe, ki pridejo
po pošti ali jih ponudniki sami vročijo osebno do 22. 11. 1996 do 12. ure.
Ponudbe se oddajo v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj” – javni razpis za nabavo
induktivnih merilcev pretoka hladne vode
na naslov: Mariborski vodovod, Jadranska
c. 24, Maribor.
Predstavnik investitorja: Ludvik Zupančič, dipl. inž., Mariborski vodovod, tel.
062/37-351.
Odpiranje ponudb bo istega dne ob 12. uri
na Mariborskem vodovodu, Jadranska c. 24.
Mariborski vodovod
Komunalno podjetje, p.o.

Prisotni predstavniki morajo komisiji
predložiti pisna pooblatila za zastopanje ponudnika.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri najugodnejšega ponudnika v roku 10 dni od
odpiranja ponudb.
Rudnik Žirovski vrh

Št. 115/96
Ob-4652
Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 1996
(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 gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja

Ob-4650
Na podlagi zakona o trajnem prenehanju
izkoriščanja uranove rude in preprečevanju
posledic rudarjenja v RUŽV (Ur. l. RS, št.
36/92) in skladno z določili odredbe o postopkih za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in
odredbo o spremembi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 4/94) Rudnik Žirovski vrh, p.o., Todraž 1, Gorenja vas objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca izdelave rudarskega
projekta za izvedbo trajnega odlaganja
odpadkov iz Rudnika urana Žirovski
vrh
1. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh, p.o.,
Todraž 1, Gorenja vas.
Predmet razpisa: izdelava rudarskega
projekta za izvedbo trajnega odlaganja odpadkov iz Rudnika urana Žirovski vrh, ki
obsega:
– izbor lokacije za trajno odlaganje,
– pripravo odpadkov za trajno odlaganje,
– transport odpadkov,
– pripravo trajnega odlagališča,
– postopek odlaganja in
– končno ureditev zapiranja trajnega odlagališča.
2. Orientacijska vrednost del znaša
2,000.000 SIT.
3. Rok: pričetek razpisanih del je predviden v mescu decembru 1996, rok končanja 31. januar 1997.
4. Vsebina ponudbe in merila za izbor
najugodnejšega ponudnika so razvidna iz
razpisne dokumentacije.
5. Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo materialnih stroškov) na Rudniku Žirovski vrh, in sicer od 11. novembra 1996
dalje.
Dodatne informacije vam posreduje Boris Likar (tel. 064/681-200) vsak dan od 10.
do 12. ure.
6. Ponudbo v skladu z zahtevami razpisne
dokumentacije pošljite vključno do 19. 11.
1996 do 11. ure na naslov Rudnik Žirovski
vrh, p.o., Todraž 1, 4224 Gorenja vas.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj – ponudba za RP odlaganja”.
7. Javno odpiranje bo 19. 11. 1996 ob
11. uri v upravni stavbi Rudnika Žirovski
vrh.

Ob-4651
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Črna na Koroškem
javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Ravne na
Koroškem od leta 1986 do leta 2000,
spremenjen in dopolnjen leta 1990 ter
prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana Občine Ravne na
Koroškem od leta 1986 do leta 1990,
spremenjen in dopolnjen leta 1990 na
območju Občine Črna na Koroškem
1. Naročnik: Občina Črna na Koroškem,
Center 101, Črna na Koroškem.
2. Pričetek razpisnih del je predviden po
podpisu pogodbe v decembru 1996.
3. Orientacijska vrednost del znaša
4,000.000 SIT.
5. Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji ter o kadrovski
in orientacijski usposobljenosti ponudnika
in morebitnih podizvajalcev, ponudbeno ceno, opcije ponudbe, reference ponudnika in
morebitnih izvajalcev, vzorec pogodbe, terminski plan in plačilne pogoje,
– vrste in nosilce zbiranja podatkov in
drugih osnov, potrebnih za pripravo prostorskih sestavin,
– ostale priloge, določene v 12. členu
odredbe.
6. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije v zvezi z razpisom so na voljo
vsak delovni dan od 8. do 12. ure na Upravni enoti Ravne na Koroškem pri Urošu Reiterju (te. 0602/23-821) ali na Občini Črna
na Koroškem pri Francu Staknetu (tel.
0602/38-170).
7. Podpisane in pravilno opremljene ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo morajo prispeti na Občino Črna na Koroškem,
Center 101, Črna na Koroškem do 20. 11.
1996 do 11. ure.
8. Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi Občine Črna na Koroškem, Center 101,
dne 20. 11. 1996 ob 12. uri. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje pri odpiranju
ponudb.
9. Ponudbe morajo biti v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba prostorska dokumentacija Občine Črna”.
10. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– rok izvedbe naloge,
– reference.
Naročnik si pridržuje pravico, da za
izvajalca ne izbere najcenejšega ponudnika.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva izbire ponudb.
Občina Črna na Koroškem

javni razpis
za “prevajanje in lektoriranje smernic
evropske unije”
Razpoložljiva sredstva na proračunski
postavki 6922 – harmonizacija Slovenske
tehnične zakonodaje s tehnično zakonodajo
veljavno v državnih članicah EU so namenjena v višini 7,871.000 SIT in na proračunski postavki 6921 – nadomestitev JUS standardov z obvezno uporabo s tehničnimi
predpisi pa v višini 6,905.000 SIT.
1. Predmet razpisa: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo financiralo izdelavo prevoda iz angleškega oziroma francoskega jezika v slovenski jezik z naslovom “Prevajanje
in lektoriranje smernic evropske unije”. Prevedeno gradivo je izvajalec dolžan lektorirati.
Primopredaja naj vsebuje lektoriran prevod v
pisni obliki in na disketi ter slovar strokovnih
izrazov, ki so uporabljeni v prevodu.
2. Merila in pogoji
Na razpis se lahko prijavijo prevajalske
organizacije in samostojni prevajalci z znanji in izkušnjami pri prevajanju evropske
zakonodaje.
3. Vsebina vloge
Vloga naj vsebuje:
– reference prijavitelja, ki naj bodo v
skladu z navedenimi znanji in izkušnjami,
– celovito predstavitev prevajalske dejavnosti prijavitelja, vključno s številom
hkrati razpoložljivih prevajalcev,
– cenik prevajalsko lektorskih storitev.
4. Rok za prijavo
Komisija bo obravnavala samo popolne
ponudbe, prejete na naslov Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana. Prijave naj bodo v 3 izvodih v zapečatenih ovojnicah z ustrezno oznako: “Ne
odpiraj! Prijava na razpis: prevajanje in lektoriranje smernic evropske unije”.
Prijave na razpis morajo prispeti v roku
10 dni po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS. Javno odpiranje ponudb bo prvi
dan po zaključenem razpisu ob 12. uri na
ministrstvu. Prijavitelji bodo o izidu razpisa
obveščeni najkasneje v 10 dneh po odpiranju ponudb. Dodatne informacije posreduje
dr. Saša Prešern, tel. 178-3216, vsak dan od
10. do 12. ure.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Ob-4646
Na podlagi odredbe o postopku za urejanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) objavlja Občina Logatec
javni razpis
za izdelavo prostorsko ureditvenih
pogojev za območje naselja Kalc
1. Splošni podatki
Naročnik: Občina Logatec, Tržaška c.
15, Logatec.
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2. Predmet razpisa: izdelava prostorsko
ureditvenih pogojev (PUP) za območje naselja Kalc; za del območja bo potrebno izdelati tudi zazidalni načrt.
3. Predviden začetek del je v začetku decembra 1996, po podpisu pogodbe. Rok izvedbe: 120 dni.
4. Orientacijska vrednost naročila znaša
2,000.000 SIT.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje do vključno osmega dne po
objavi tega razpisa, vsak delovni dan med
8. in 10. uro na Občini Logatec, Tržaška 15,
Logatec pri Marjetki Treven, dipl. inž. gr.
(tel. 741-270).
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 2.000 SIT nepovratnih sredstev, ki
jih nakaže ponudnik na žiro račun Občine
Logatec 50170-630-810342.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,
– reference pri izdelavi urbanističnih aktov, predvsem PUP-ov in zazidalnih načrtov,
– dobro poznavanje prostora in nasplošno Občine Logatec,
– sestava in strokovna usposobljenost
ekipe,
– cenovno ugodnejša ponudba,
– roki izvedbe del,
– fiksnost cene,
– dodatne ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
– najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
6. Ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo morajo biti oddane v zaprtih kuvertah (Ne
odpiraj - javni razpis “PUP - Kalce”) na naslov Občina Logatec, Občinski urad, Tržaška
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 imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.
8. Investitor oziroma uporabnik si pridržuje pravico, da v primeru pomanjkanja finančnih sredstev z izbranim ponudnikom
ne sklene pogodbe oziroma jo sklene za
sporazumno dogovorjeno fazo del glede na
finančno sposobnost.
9. Ponudniki bodo pismeno obveščeni o
odpiranju ponudb in izboru najugodnejšega
ponudnika v petnajstih del po odpiranju.

3. Predvideni začetek del je november
1996. Rok izvedbe: 20 delovnih dni.
4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje, do vključno osmega dne po
objavi tega razpisa, 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 dokumentacije vplačati na Občino Logatec
2.000 SIT nepovratnih sredstev.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,
– reference,
– osnovni kalkulativni elementi in cena,
– roki izvedbe del in garancijski rok,
– boniteta,
– kreditiranje razpisanih del ter druge
ugodnosti,
– najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
6. Ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo morajo biti oddane v zaprtih kuvertah
(Ne odpiraj - javni razpis “Modernizacija
pločnika”) na naslov Občina Logatec , Občinski urad, Tržaška cesta 15, Logatec v 10
dneh po objavi tega razpisa.
7. Odpiranje ponudb bo prvi dan po izteku razpisnega roka ob 10. uri v sejni sobi
Občine Logatec. Predstavniki ponudnikov,
ki bodo prisotni, morajo predložiti pooblastilo za zastopanje.
8. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma jo sklene za sporazumno dogovorjeno fazo del glede na finančne sposobnosti.
9. Ponudniki bodo pismeno obveščeni o
odpiranju ponudb in izboru najugodnejšega
ponudnika v petnajstih dneh po odpiranju.
Občina Logatec

navodilom o izvrševanju proračuna (Ur. l.
RS, št. 13/96).
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference in usposobljenost ponudnika
in podizvajalcev,
– funkcionalni ključ in fiksne nespremenljive cene v predvidenem roku izgradnje,
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– boniteta ponudnika,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje vsak delovni dan med 8. in 13.
uro, na Razvojnem centru Inženiringi Celje,
Ul. XIV. divizije 14, Celje, pri Marijanu
Pantnerju, ob predložitvi potrdila o vplačilu
70.000 SIT (nepovratno) na žiro račun št.
50700-601-13133.
8. Rok prispetja ponudb je 10. 12. 1996
do 14. ure na naslov: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Ljubljana, Župančičeva 6. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih kuvertah s
pripisom “Ponudba za telovadnico Gimnazijo Celje – Center – Ne odpiraj!”.
9. Odpiranje ponudb bo 12. 12. 1996 ob
11. uri, na Ministrstvu za šolstvo in šport –
Urad za šolstvo Ljubljana, Trubarjeva 5, v
III. nadstropju, sejna soba št. 95.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo pred odpiranjem predložiti pooblastilo za zastopanje.
10. Vse dodatne informacije so interesentom na voljo med 8. in 12. uro, po tel.
063/441-144, int. 233 ali 346.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Mestna občina Celje

Ob-4647
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Občina Logatec, kot investitor
javni razpis
za izbiro izvajalca za ureditev
in modernizacijo pločnika in
avtobusnega postajališča
1. Predmet razpisa so zemeljska dela za
ureditev pločnika in avtobusnega postajališča ob magistralni cesti M10-10/1033 od
Kalc do križišča Postojna-Idrija.
2. Orientacijska vrednost del znaša
4,000.000 SIT.

Št. 303-96
Ob-4653
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana in Mestna občina
Celje preklicujeta javni razpis v Uradnem
listu RS, št. 59/96 z dne 25. X. 1996, stran
4158 in objavljata na podlagi odredbe o postopku izvajanja javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo nove in
preureditev obstoječe telovadnice
Gimnazija Celje – Center
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Ljubljana, Župančičeva 6 in Mestna
občina Celje, Celje, Trg celjskih knezov 9.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, zunanje ureditve z vsemi zunanjimi priključki.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
200 mio SIT.
4. Predvideni rok pričetka gradnje: januar 1997.
Predvideni rok dokončanja gradnje: avgust 1997.
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) in

Ob-4663
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Stanovanjski sklad Občine Postojna
javni razpis
za izbiro izvajalca za revidiranje
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Občine
Postojna.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
revidiranje poslovanja na stanovanjskem področju Občine Postojna v letih 1993, 1994,
1995:
– revizija finančnega poslovanja,
– revizija vsebinskega poslovanja:
– primeri, ali so bila sredstva namenjena stanovanjskemu področju dejansko
porabljena za obnovo v objektih (ocena
gradbenega tehnika),
– ali so bila sredstva gospodarsko oziroma učinkovito porabljena.
3. Ponudba mora biti sestavljena v skladu z določbami odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).
4. Ponudniki lahko dobijo dodatne informacije na Stanovanjskem skladu Občine
Postojna, Ljubljanska 5/a, Postojna, med 8.
in 12. uro, tel. 067/24-900, kontaktna oseba
Brigita Kidrič.
5. Ponudniki naj pošljejo pisne ponudbe
na naslov Občina Postojna, Stanovanjski

Št. 62 – 8. XI. 1996

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 4367

sklad, Ljubljanska 4, Postojna – v zaprti
kuverti z oznako: “Ne odpiraj, ponudba –
Revidiranje”. Ponudbe morajo prispeti na
naslov najkasneje do 25. 11. 1996 do 12.
ure.
6. Orientacijska vrednost naročila znaša
1,500.000 SIT.
7. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– reference ponudnika,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– fiksnost cene,
– dodatne ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
8. Odpiranje ponudb bo 25. 11. 1996 ob
14.30, v sejni sobi Republiškega zavoda za
zaposlovanje, Ljubljanska 5/a, II. nadstropje.
Pri odpiranju ponudb so lahko navzoči
le pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
9. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z najugodnejšim ali katerimkoli izvajalcem.
10. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

10. Prednost imajo ponudniki, ki ponudijo socialnim stanovanjem po površini primerna stanovanja (dvosobno do 60 m2, enosobno do 45 m2, garsonjera do 30 m2).
11. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
25. 11. 1996 ob 15. uri, v sejni sobi Republiškega zavoda za zaposlovanje, Ljubljanska 5/a, II. nadstropje.
Pri odpiranju ponudb so lahko navzoči
le pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
12. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z najugodnejšim ali katerimkoli izvajalcem.
13. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Postojna
Stanovanjski sklad

– možnost kombinacije nožev in kladiv,
– obratovalno obdobje nožev in kladiv,
– princip zamenjave nožev in kladiv,
– varovanje drobilnega sistema pred tuj-

Ob-4664
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Stanovanjski sklad Občine Postojna
javni razpis
za nakup socialnih stanovanj
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Občine
Postojna.
2. Predmet razpisa je nakup socialnih
stanovanj na območju Občine Postojna.
3. Ponudba mora biti sestavljena v skladu z določbami odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).
4. Ponudniki lahko dobijo dodatne informacije na Stanovanjskem skladu Občine
Postojna, Ljubljanska 5/a, Postojna, od
ponedeljka do petka od 8. do 11. ure, tel.
067/24-900, kontaktna oseba Brigita Kidrič.
5. Ponudniki naj pošljejo pisne ponudbe
na naslov Občina Postojna, Stanovanjski
sklad, Ljubljanska 4, Postojna – v zaprti
kuverti z oznako: “Ne odpiraj, ponudba –
Javni razpis – nakup socialnih stanovanj”.
Ponudbe morajo prispeti na naslov najkasneje do 25. 11. 1996 do 12. ure.
6. Orientacijska vrednost stanovanj:
– stanovanja, stara do 10 let, 100.000 SIT
za m 2,
– stanovanja, stara od 10 do 20 let,
90.000 SIT za m 2,
– stanovanja, stara nad 20 let, 80.000
SIT za m2.
7. Predvidena količina stanovanj: štiri
dvosobna, dve garsonjeri ali enosobni stanovanji.
8. Ponudniki so lahko fizične ali pravne
osebe.
9. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– konkurenčne cene,
– plačilni pogoji,
– rok predaje stanovanj,
– druge ugodnosti ponudnika.

Št. 43/96
Ob-4662
Na podlagi določil zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Mestna občina
Ptuj
javni razpis
za izbiro strojne opreme za pilotno
kompostarno Ptuj – I. faza
A) Splošni pogoji
1. Investitor: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1.
2. Predmet razpisa:
strojna oprema pilotne kompostarne Ptuj
– I. faza, ki obsega:
– mobilni drobilnik z lastnim pogonskim
agregatom,
– traktorsko gnani obračalnik.
3. Lokacija: Center za ravnanje z odpadki Ptuj.
4. Predvidena vrednost: ca. 22,000.000
SIT.
5. Rok: dobava v 60 dneh.
B) Razpisni pogoji: družbe, ki se bodo
udeležile tega javnega razpisa, morajo v ponudbi, poleg ponudbenega predračuna z
upoštevanim prometnim davkom, carinskimi dajatvami in 75-dnevno opcijo predložiti
naslednje dokumente:
a) Splošni razpisni pogoji:
– registracijo za dejavnost, v katero spadajo razpisana dela, vključno z odločbo za
izvajanje dejavnosti,
– reference za tovrstna dela,
– dokazila o solventnosti družbe,
– predlog pogodbe s fiksnimi cenami fco
Center za ravnanje z odpadki Ptuj,
– izjavo, da bo dobava v predlaganem
roku izvedena,
– dokazila o zagotovljeni dobavi,
– akceptni nalog v vrednosti 10% ponudbe, ki ga investitor vnovči, kolikor izbrani ponudnik v roku 15 dni po obvestilu
ne sklene pogodbe za izvedbo del.
b) Pogoji za strojno opremo:
1. Mobilni drobilec z lastnim pogonskim
agregatom:
– moč pogonskega agregata do 180 KW,
– kapaciteta (glede na imput od 40 do
100 m3/h),
– granulacija outputa (od 10 do 100 mm
z možnostjo nastavitve),
– centralni mazalni sistem,
– nastavljiva sklopka za pogon bobna,

ki,
– avtomatika dovoda materiala do drobilnega agregata,
– možnost spremenjenih smeri odnašanja zdrobljene mase,
– enostavno upravljanje,
– upravljanje s pilotom (vsaj zagon in
ustavljanje),
– zanesljivost v delovanju in reference,
– izšolanje posluževalca stroja pri uporabniku oziroma naročniku,
– dostava stroja in funkcionalni preizkus
pri upravljalcu, pripravljen za registracijo,
– zagotavljanje servisnih storitev in rezervnih delov v 24 urah od javljene napake
in zagotavljanje rezervnih delov v amortizacijski dobi stroja,
– trimesečni preizkusni rok za ugotovitev funkcioniranja in zmogljivosti stroja.
2. Traktorsko gnan obračalnik:
– moč eksternega pogona minimalno
40 KW,
– obračalna višina – premer mešalnega
bobna 90 cm,
– obračalna širina 3 m,
– hitrost obračanja do 500 m/h,
– možnost dodatnega vlaženja,
– navijalec filca,
– hidravlična roka za oblikovanje kompostnega kupa.
C) Merila za izbiro najprimernejšega ponudnika so:
– izpolnjevanje razpisnih pogojev iz točke B tega razpisa,
– fiksna cena,
– plačilo brez avansa,
– ugodni plačilni pogoji (20% ob podpisu pogodbe, 30% en mesec po podpisu pogodbe, 30% dva meseca po podpisu pogodbe, 20% pa po uspešnem preizkusnem obratovanju stroja,
– daljši garancijski rok za dobavljeno
strojno opremo,
– zagotovitev roka dobave,
– krajši dobavni rok,
– druge ugodnosti ponudnika.
D) Ostali pogoji
Ponudbo v zapečateni ovojnici z oznako
“Ne odpiraj! Ponudba za strojno opremo
pilotne kompostarne v Ptuju” je potrebno
dostaviti v 30 dneh po objavi v Uradnem
listu RS, na naslov: Mestna občina Ptuj,
Oddelek za okolje, prostor in gospodarsko
infrastrukturo, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, do
12. ure.
Kolikor se izteče 30. dan na dela prosti
dan (sobota, nedelja, praznik), se ponudbe
oddajo naslednji delovni dan do 12. ure.
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na oddelku tel. 062/772-861 (Alenka
Korpar, Tone Purg).
Odpiranje ponudb bo dan po preteku roka za oddajo ponudb ob 12. uri na oddelku
za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo Mestne občine Ptuj.
Javnega odpiranja se lahko udeležijo ponudniki le ob predložitvi pismenega pooblastila.
Investitor si pridržuje pravico, da ni obvezen sprejeti najnižje ponudbe, ampak zanj
najprimernejšo.
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O izbiri najprimernejšega ponudnika bo
komisija vse udeležence razpisa obvestila v
petnajstih dneh po odpiranju ponudb.
Mestna občina Ptuj

posebej naveden, se šteje, da je vključen v
ceni:
– garancija investitorju (akceptni nalog)
v višini 20% ponudbene cene, ki bo pripadla investitorju v slučaju, da ponudnik, ki bi
bil izbran kot najugodnejši, ne bi hotel skleniti pogodbe,
– opcija ponudbe, ki ne sme biti krajša
od 30 dni,
– podpisan vzorec pogodbe,
– podpisano izjavo, da ponudnik v celoti
sprejme razpisne pogoje in je v primeru, da
je izbran kot najugodnejši ponudnik pripravljen skleniti pogodbo,
– podpisani razpisni pogoji.
B)– idejna zasnova.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ustreznost idejne zasnove,
– reference,
– cena (najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši);
– rok izvedbe,
– ostale ugodnosti.
9. Za vloženo delo v idejno programsko
zasnovo bo investitor priznal vsem ponudnikom skupaj 27% vrednosti PGD, PZR,
PZI projekta (vrednost izbranega ponudnika), in sicer na naslednji način:
– ponudniku izbrane idejne zasnove
50%,
– neizbranim ponudnikom pa se razdeli
ostalih 50%.
10. Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na projekt MR inženiring,
Maribor, Bojana Sovič, tel. 227-161.
11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo vsi udeleženci razpisa pisno obveščeni.

5. Oddaja ponudbe: ponudbe z vso dokumentacijo z oznako “ponudba – Ne odpiraj – Oprema Srednja trgovska šola Celje”
dostavite v zapečatenih kuvertah na naslov:
Projekt MR inženiring, d.d., Maribor, Svetozarevska 10.
Rok za oddajo ponudb je 9. 12. 1996 do
12. ure (prispelost ponudbe).
6. Odpiranje ponudb bo 10. 12. 1996 ob
13. uri v prostorih Ministrstva za šolstvo in
šport, Urad za šolstvo Ljubljana, Trubarjeva 5, III. nadstropje, soba št. 95.
7. Obvezna vsebina ponudbe:
– v skladu z razpisnimi pogoji.
8. Plačila: 60 dni od potrditve mesečnih
situacij. Avansa ni.
9. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference,
– rok izvedbe,
– cena (najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši),
– boniteta,
– plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
10. Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Projekt MR inženiring,
Maribor, pri Bojani Sovič, tel. 227-161.
11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo vsi udeleženci razpisa pisno obveščeni.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-4665
Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana, na podlagi določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja
javni razpis
za izdelavo idejne zasnove in tehnične
dokumentacije PGD, PZR, PZI za
izgradnjo Srednje šole Slovenj Gradec
(lokacija Gosposvetska)
1. Predmet razpisa: izdelava idejne zasnove in tehnične dokumentacije PGD, PZR,
PZI za izgradnjo Srednje šole Slovenj Gradec (lokacija Gosposvetska) v obsegu:
– adaptacija ca. 1.120 m2,
– dozidava ca. 1.280 m2,
– telovadnica 1.038 m2,,
– okolje.
2. Orientacijska vrednost del: 7 mio SIT.
3. Rok izvedbe:
– idejna zasnova: 40 koledarskih dni od
objave v Uradnem listu RS,
– PGD, PZR: 45 koledarskih dni,
– PZI: 30 koledarskih dni,
– projekt opreme: 20 koledarskih dni.
4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje do vključno 15. 11. 1996 med
9. in 12. uro v prostorih Projekt MR inženiring, d.d., Maribor, Svetozarevska 10.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na podlagi predložitve dokazila
o vplačilu 20.000 SIT, ki jih ponudnik nakaže na žiro račun: 51800-601-10612.
5. Oddaja ponudbe: ponudbe z vso dokumentacijo z oznako A “Ponudba – Ne
odpiraj – Srednja šola Slovenj Gradec” in
idejna zasnova z oznako B – “Idejna zasnova – Ne odpiraj – Srednja šola Slovenj Gradec” dostavite v zapečatenih kuvertah na
naslov: Projekt MR inženiring, d.d., Maribor, Svetozarevska 10.
Rok za oddajo ponudb je 17. 12. 1996 do
12. ure (prispelost ponudbe).
6. Odpiranje ponudb bo 18. 12. 1996 ob
13. uri v prostorih Ministrstva za šolstvo in
šport, Urad za šolstvo, Ljubljana, Trubarjeva 5, III. nadstropje, soba št. 95 Maribor,
Svetozarevska 10.
7. Obvezna vsebina ponudbe:
A)– naziv in polni naslov ponudnika in
matična številka,
– dokazilo o registraciji ponudnika, ki
ne sme biti starejše od 3 mesecev,
– reference ponudnika za šolske objekte
v zadnjih dveh letih,
– seznam kadrov, ki bodo delali na projektu z osebnimi referencami v zadnjih dveh
letih,
– finančno stanje ponudnikov BON1,
BON2 in BON3, ki ne smejo biti starejši od
30 dni,
– potrdilo o vplačilu 20.000 SIT za dvig
razpisne dokumentacije,
– vrednost ponudbe (cena).
Cena mora biti fiksna po sistemu “ključ
v roke”. Prometni davek mora biti vključen
v ceni, vendar ločeno prikazan. Kolikor ni

Ob-4666
Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana, na podlagi določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja
javni razpis
za dobavo in montažo opreme za
Srednjo trgovsko šolo v Celju
1. Predmet razpisa: dobava in montaža
opreme za Srednjo trgovsko šolo v Celju v
obsegu:
– oprema učilnic, laboratorijev, kabinetov, pisarniških prostorov in garderobe,
– oprema delilne kuhinje,
– oprema po naročilu – stenske obloge,
pulti...,
– oprema telovadnice.
2. Orientacijska vrednost GOI del:
50 mio SIT.
3. Rok izvedbe:
– dobava in montaža elementov v adaptiranem delu objekta do 5. 1. 1997,
– dobava in montaža elementov za prostore v mansardi ter prizidku do 15. 2. 1997.
4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje do vključno 15. 11. 1996 med
9. in 12. uro v prostorih Projekt MR inženiring, d.d., Maribor, Svetozarevska 10.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na podlagi predložitve dokazila
o vplačilu 50.000 SIT, ki jih ponudnik nakaže na žiro račun: 51800-601-10612 - Projekt MR inženiring, d.d., Maribor.

Ob-4668
Javni razpis
za dobavo in montažo digitalnega stereo
sistema
1. Naročnik in lokacija objekta: Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož, Senčna pot 10, Portorož.
2. Predmet razpisa: dobava in montaža
digitalnega Dolby stereo sistem za glavno
dvorano Avditorija. Lokacija: fco dobavljeno in montirano v dvorani Avditorija.
3. Orientacijska vrednost razpisa: do
10,000.000 SIT.
4. Dobavni rok in montaža je 45 dni po
podpisu pogodbe.
5. Ponudba mora biti izdelana 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 najboljšega ponudnika so zlasti:
– ustreznost opreme glede na tehnično-strokovne zahteve naročnika,
– reference izvajalca za področje razpisanih del,
– zagotovljena montaža in servis,
– rok izvedbe in garancijski roki,
– cena in plačilni pogoji (najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša),
– celovitost ponudbe ter druge ponujene
ugodnosti, ki bi vplivale in uspešnost izvedbe.
7. Razpisna dokumentacija se lahko dobi na sedežu naročnika, potrebne strokovne
informacije pa tudi po tel. 066/747-230, in
sicer vsak delovnik med 8. in 14. uro. Kontaktna oseba je Robert Mahnič.
8. Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z označbo “Ne odpiraj – ponudba na
javni razpis za dobavo in montažo digitalnega dolby stereo sistema”. Nasloviti jo je
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treba na: KKPC Avditorij Portorož, Senčna
pot 10, Portorož. Na kuverti mora biti tudi
točen naslov ponudnika.
9. 10-dnevni rok za oddajo ponudb začne teči naslednji dan po objavi razpisa v
Uradnem listu RS.
10. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
20. novembra 1996 ob 10. uri v Rdeči dvorani Avditorija Portorož. Predstavniki ponudnikov morajo imeti pisna pooblastila za
zastopanje svojih podjetij.
11. Nepravočasne in nepravilno opremljene ponudbe bodo izločene in vrnjene ponudnikom.
12. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Avditorij Portorož

– Sadjarski center Bilje, Bilje 1, 5292 Bilje
do 19. 11. 1996 do 9. ure. Odpiranje ponudb
bo 19. 11. 1996 ob 10. uri na istem naslovu.
Na kuverti mora pisati poleg imena in
naslova ponudnika tudi: Ne odpiraj –
ponudba Bilje.
Kmetijsko veterinarski zavod
Nova Gorica
Sadjarski center Bilje

Kot neobvezni ločeni del ponudbe lahko
usposobljeni ponudniki ponudijo tudi predračun za projektantski in izvajalski nadzor
med časom izvajanja gradnje, ki bo potekala predvidoma 2-3 leta.
9. Pisne ponudbe morajo ponudniki oddati najkasneje do izteka 15. dne do 12. ure
po objavi razpisa v Uradnem listu RS na
naslov: Občina Rogašovci, urad župana,
Sveti Jurij 14, 9262 Rogašovci z oznako
“Ne odpiraj – ponudba za projektno dokumentacijo za OŠ Sveti Jurij”.
Javno odpiranje ponudb bo prvi naslednji petek po roku za oddajo ponudb v prostorih urada župana, Sveti Jurij 14 ob
12. uri.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku 30 dni od sprejetja sklepa o
izboru izvajalca.
Občina Rogašovci

Ob-4675
Kmetijsko veterinarski zavod Nova Gorica – Sadjarski center Bilje 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 izvedbe zaščite proti
toči, ureditve delovne lope ter izvedbo
hladilniškega boksa
1. Naročnik: Kmetijsko veterinarski zavod Nova Gorica – Sadjarski center Bilje,
Bilje 1, Renče.
2. Predmet razpisa:
1. Postavitev zaščite proti toči v sadovnjaku v Biljah – 0,5 ha, v Vipavski dolini –
0,5 ha, v Brkinih – 0,5 ha, v Goriških brdih
– 0,5 ha.
2. Izvedba nadstrešnice velikosti ca.
100 m2 ob obstoječi lopi v Sadjarskem centru Bilje.
3. Ureditev obstoječega prostora ca.
24 m 2 v skladišče za sadje – hladilnico.
2. Razpisno dokumentacijo se lahko
dvigne pri pooblaščenem zastopniku naročnika na naslovu: Projekt Nova Gorica, d.d.,
Kidričeva 9a, Nova Gorica vsak delovni dan
med 8. in 10. uro v roku pet dni po objavi v
Uradnem listu RS proti plačilu 5.000 SIT na
Ž.R. št. 52000-601-10243. Kontaktna oseba
je Igor Vuga.
3. Lokacija in obseg del: Sadjarski center Bilje v Biljah, Brkini, Vipavska dolina
in Goriška brda.
4. Orientacijska vrednost naročila:
1. 4,000.000 SIT,
2. 3,900.000 SIT,
3. 2,000.000 SIT.
5. Predviden rok pričetka: december 1996.
6. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika:
– reference,
– kvaliteta,
– popolnost ponudbe,
– cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe.
Naročnik si pridržuje pravico svoje ocene najugodnejšega ponudnika. Najcenejši
ponudnik ni nujno najugodnejši.
7. Ponudnik mora ponudbo dostaviti v
zaprti kuverti na naslov: KVZ Nova Gorica

Št. 60101-485/96-1
Ob-4667
Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna RS (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) Občina Rogašovci objavlja
javni razpis
za izdelavo projektno tehnične
dokumentacije PZR, PGD, PZI za
novogradnjo Osnovne šole Sveti Jurij
s telovadnico
1. Naročnik: Občina Rogašovci.
2. Predmet razpisa: izdelava projektno
tehnične dokumentacije PZR, PGD, PZI za
novogradnjo Osnovne šole Sveti Jurij s telovadnico.
3. Normativna vrednost investicije novogradnje znaša po oceni službe za investicije Ministrstva za šolstvo in šport 386 mio
SIT, od tega je ocenjena vrednost projektne
dokumentacije 7,058.360 SIT.
4. Razpisno dokumentacijo in idejni projekt po predhodni najavi lahko prevzamejo
ponudniki v uradu župana, Svet Jurij 14 v 8
dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS
(tel. 57-558) in dokazilom o vplačilu 10.000
SIT na žiro račun Občine Rogašovci št.
51900-630-76090.
5. Rok za izdelavo razpisne dokumentacije je ca. 80 dni po podpisu pogodbe.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so predvsem:
– strokovnost,
– reference ponudnika na projektih s področja osnovnega šolstva,
– ponujena cena,
– plačilni pogoji in fiksnost cen.
Najnižja cena ni nujno tudi najugodnejša glede na strokovne reference ponudnika.
Prednost pri izbiri imajo ponudniki,
ki z dokumentacijo dokažejo, da imajo
v rednem delovnem razmerju projektante, ki pokrivajo posamezna področja
izvedbe.
7. Ponudba mora vsebovati elemente v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/96), s
podatki o registraciji, odločbo o dovoljenju
za izvajanje dejavnosti, boniteto in strokovne reference.
8. Ostali pogoji – ponudniki morajo priložiti k ponudbi:
– podpisano in overjano izjavo z žigom,
da v celoti potrjujejo razpisne pogoje investitorja,
– osnutek izvajalske pogodbe,
– akceptno izjavo z akceptnim nalogom
v višini 10% ponujene cene, kot garancijo
za resnost ponudbe.

Št. 061-2/96
Občina Sežana objavlja

Ob-4669

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo projektne
dokumentacije PGD in PZI za izgradnjo
telovadnice s prizidkom ter
preureditvijo stare Osnovne šole
Dutovlje
1. Predmet razpisa in obseg del:
izdelava projektne dokumentacije PGD
in PZI za izgradnjo:
– telovadnice – 811 m2,
– prizidka OŠ – 260 m2,
– preureditev prostorov stare OŠ in
– pripadajoča zunanja ureditev.
Orientacijska vrednost del znaša
4,000.000 tolarjev.
2. Razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji in vsemi ostalimi podatki
lahko ponudniki dobijo v času od 11. do
15. 11. 1996 od 8. do 11. ure pri Niki Korošec v prostorih Občine Sežana, Partizanska c. 4.
Pred prevzemom razpisne dokumentacije morajo ponudniki plačati stroške izdelave razpisne dokumentacije v višini 10.000
SIT na žiro račun 51420-630-90046 Občine
Sežana.
3. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– registracija firme in odločba za opravljanje dejavnosti,
– reference na podobnih objektih,
– idejna zasnova,
– cena,
– rok izdelave,
– plačilni pogoji,
– najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
4. Rok za oddajo ponudb je 27. 11. 1996
do 10. ure na naslov: Občina Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana z oznako “Ne odpiraj - ponudba za OŠ Dutovlje”.
5. Odpiranje ponudb bo v sredo, 27. 11.
1996 ob 12. uri v mali sejni sobi Občine
Sežana.
6. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
zakonitem roku.
Občina Sežana
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Ob-4670
Republiški zavod za zaposlovanje (v nadaljevanju RZZ), Glinška 12, Ljubljana, na
podlagi zakona o izvrševanju 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 postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) objavlja

1996 do 12. ure, na naslov: Republiški zavod za zaposlovanje, OE Koper, Kmečka
ulica 2, 6000 Koper. Ponudbe, ki ne bodo
poslane v navedenem roku ali ne bodo pravilno označene, bodo izločene iz obravnave.
Prijavljene organizacije bodo obveščene
o izboru v 14 dneh od javnega odpiranja
ponudb.
7. Javno odpiranje ponudb bo 3. 12. 1996
ob 10. uri, na OE Koper. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb,
morajo predložiti potrdilo o zastopanju.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izboru v
14 dneh po odpiranju ponudb.
Republiški zavod za zaposlovanje

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo
vzdrževalnih del in izgradnje dela
upravnega objekta Regijske uprave v
Postojni
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Kardeljeva ploščad 26,
Ljubljana.
2. Predmet razpisa:
– izvedba vzdrževalnih del in izgradnje
dela objekta in zunanje ureditve Uprave za
obrambo v Postojni,
– strokovni nadzor nad deli v objektu
Uprava za obrambo v Postojni.
3. Razpisno dokumentacijo (popisi del
in razpisni pogoji) lahko dvignejo ponudniki, ki so bili izbrani na osnovi javnega razpisa primernosti izvajalca za leto 1996/97,
pod točko A, A1 in B sklepa MO, št.
351-1762/96 142-0490/DM z dne 24. 6.
1996, po priloženem potrdilu plačila stroškov in priloženem pismenem pooblastilu za
dvig dokumentacije, dne 13. 11. 1996 od 9.
do 12. ure, pri Pangršič Cirilu (tel.
171-2112), na Kardeljevi ploščadi 24, Ljubljana.
Pred prevzemom razpisne dokumentacije morajo ponudniki vplačati stroške izdelave razpisne dokumentacije za izvajalska dela 20.000 SIT na žiro račun MO RS
50100-637-55216.
Prav tako morajo vsi interesenti za dvig
dokumentacije najkasneje do 12. 12. 1996,
od 10. do 15. ure, pisno sporočiti na faks
061/1318-245, da bodo dvignili razpisno dokumentacijo.
4. Orientacijska vrednost vzdrževalnih
del znaša 190,000.000 SIT.
5. Lokacija objekta: Postojna.
6. Rok za začetek vzdrževalnih del je
20. 12. 1996, dokončanje del 1. 8. 1997.
7. Podatke, ki jih mora vsebovati ponudba in merila za izbor najugodnejšega ponudnika, so razvidna v razpisnih pogojih
naročnika. Ponudba, ki ne bo vsebovala zahtevanih podatkov, se izloči iz nadaljnje
obravnave.
8. Pismene ponudbe morajo prispeti do
13. 12. 1996 do 9. ure, na naslov Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije,
Kardeljeva ploščad 26, 1000 Ljubljana
(glavno vložišče), v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – javni razpis”, za dela:
– izvedba vzdrževalnih del in izgradnje
dela objekta in zunanje ureditve Uprave za
obrambo v Postojni,
– strokovni nadzor nad deli v objektu
Uprave za obrambo v Postojni.
9. Javno odpiranje ponudb bo komisija
naročnika izvedla v sejni sobi Uprave za
logistiko, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
dne 13. 12. 1996 ob 11. uri, za izvajanje del
in izvajanje nadzora ob 12. uri.
10. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni pismeno najkasneje v 30
dneh od dneva odpiranja ponudb.
11. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
navzoči pri odpiranju ponudb, morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

javni razpis
za izbor izvajalca programa klub za
iskanje zaposlitve za Območno enoto
Koper
1. Predmet razpisa je izbor izvajalca, ki
se ukvarja z izobraževanjem odraslih in želi
sodelovati pri izvajanju programa klub za
iskanje zaposlitve, ki ga je RZZ kot redno
dejavnost zaposlovanja uvedel v letu 1996.
Cilj programa je usposabljanje dolgotrajno brezposelnih za samostojno in učinkovito iskanje zaposlitve in čim hitrejša zaposlitev le-teh.
RZZ zagotavlja usposabljanje za vodje
klubov.
2. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na RZZ OE Koper, Kmečka ulica 2,
Koper, v tajništvu, vsak delovnik od 8. do
11. ure, do 27. 11. 1996.
3. Orientacijska vrednost kluba je
6,000.000 SIT.
4. Razpisni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki so registrirane za izvajanje
izobraževalne dejavnosti in izpolnjujejo
spodaj naštete pogoje:
– Prostorski pogoji
Za izvajanje kluba sta potrebna dva prostora v skupni izmeri najmanj 50 m2.
– Kadrovski pogoji
Vodja kluba mora:
– imeti ustrezne izkušnje pri delu z brezposelnimi,
– poznati razmere na lokalnem trgu delovne sile,
– imeti ustrezne osebnostne lastnosti in
– višjo ali visoko stopnjo strokovne izobrazbe družboslovne smeri.
– Drugi pogoji
Za delo kluba mora izvajalec zagotoviti
dva telefonska priključka, računalnik in tiskalnik ter možnost fotokopiranja.
5. Merila za izbiro
Prednost pri izboru bodo imeli tisti ponudniki, ki bodo zagotavljali:
– popolnost ponudbe,
– reference organizacije,
– reference vodje kluba,
– cenovna konkurenčnost ponudbe,
– pripravljenost na dolgoročno sodelovanje,
– druge ugodnosti, kot npr. lokacija
kluba.
6. Rok za oddajo ponudbe
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).
Ponudbe s predpisano dokumentacijo
morajo biti poslane ali prinešene v zaprti
kuverti in vidno označene z napisom: “Ne
odpiraj – razpis klub” pošljite do 29. 11.

Ob-4672
Občina Žalec objavlja na podlagi odredbe za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro izvajalca čiščenja brežin
melioracijskih jarkov
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Žalec, Savinjske čete 5, Žalec.
2. Predmet razpisa: čiščenje brežin melioracijskih jarkov, ki so mlajši od 15 let.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
2,000.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
obseg del.
4. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo od 12. novembra 1996 dalje
na Oddelku za gospodarske in negospodarske dejavnosti, vsak delovni dan od 9. do
11. ure, proti plačilu.
5. Rok za izvedbo: pričetek del v mesecu novembru 1996, ter končanje v letu 1996.
6. Merila za izbiro izvajalca: reference
za področje in obseg razpisanih del, ponudbena cena po enoti razpisanih del, strojne in
delovne kapacitete, plačilni roki, fiksnost
cen, garancijski roki in rok izvedbe.
B) Razpisni pogoji
1. Pisne ponudbe morajo biti sestavljene
v skladu z 12. členom odredbe o javnih
naročilih.
2. Rok za dostavo pismenih ponudb je
do 18. novembra 1996 do 11. ure. Odpiranje
ponudb bo istega dne, in sicer ob 11. uri, v
sejni sobi Občine Žalec, Savinjske čete 5,
Žalec. Prisotni predstavniki ponudnika se
morajo izkazati s pismenim pooblastilom.
3. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni ovojnici z oznako “Ne odpiraj – Javni
razpis – čiščenje brežin” na naslov: Občina
Žalec, Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 10 dneh po odpiranju ponudb.
5. Dodatne informacije lahko ponudniki
dobijo vsak dan med 9. in 11. uro, na Oddelku za gospodarske in negospodarske dejavnosti, tel. 063/713-313, pri Tilki Potočnik.
Občina Žalec
Št. 96-100445/185
Ob-4677
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
na podlagi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93) objavlja

Št. 96-100445/186
Ob-4678
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
na podlagi odredbe o postopku za izvajanje
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javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93) objavlja

1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Kardeljeva ploščad 25,
Ljubljana.
2. Predmet razpisa
Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter izdelava, dobava in montaža
opreme na objektih:
– križanje servisne in dovozne ceste,
– prestavitev VN kablovodov in telekomunikacijske trase,
– prijavnica s stražarnico.
3. Razpisno dokumentacijo (popisi del
in razpisni pogoji) lahko dvignejo ponudniki, ki so bili izbrani na osnovi javnega razpisa primernosti izvajalca za leto 1996/97,
pod točko A) sklepa MO, št. 351-1762/96
142-0490/DM z dne 24. 6. 1996, po priloženem potrdilu plačila stroškov in priloženem
pismenem pooblastilu za dvig dokumentacije, dne 15. 11. 1996 od 9. do 14. ure, pri
Žibert Tomažu (tel. 171-2197), na Kardeljevi ploščadi 24, Ljubljana.
Pred prevzemom razpisne dokumentacije morajo ponudniki vplačati stroške izdelave razpisne dokumentacije za izvajalska dela v višini 15.000 SIT na žiro račun MO RS
50100-637-55216.
Prav tako morajo vsi interesenti za dvig
dokumentacije najkasneje do 13. 11. 1996
pismeno sporočiti, da bodo dvignili razpisno dokumentacijo.
Projektna dokumentacija je prav tako na
vpogled na zgoraj omenjenem naslovu po
predhodni najavi, prav tako tudi vsi potrebni podatki in razlage za izdelavo ponudbe,
od 18. 11. 1996 do vključno 22. 11. 1996.
4. Orientacijska vrednost del znaša
150,000.000 SIT.
5. Lokacija objekta: Letališče Ljubljana
– Brnik.
6. Rok za začetek del je februar 1997,
dokončanje del avgust 1997.
7. Podatke, ki jih mora vsebovati ponudba in merila za izbor najugodnejšega ponudnika, so razvidna v razpisnih pogojih
naročnika. Ponudba, ki ne bo vsebovala zahtevanih podatkov, se izloči iz nadaljnje
obravnave.
8. Pismene ponudbe morajo prispeti do
16. 12. 1996 do 9. ure, na naslov Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana
(glavno vložišče), v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – javni razpis – ponudba za
objekte križanje servisne in dovozne ceste,
prestavitev VN kablovodov in telekomunikacijske trase, prijavnica s stražarnico na
Brniku”.
9. Javno odpiranje ponudb bo komisija
naročnika izvedla v sejni sobi Uprave za
logistiko, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
dne 16. 12. 1996 ob 11. uri.
10. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni pismeno najkasneje v 30
dneh od dneva odpiranja ponudb.
11. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
navzoči pri odpiranju ponudb, morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
Ministrstvo za obrambo
Ljubljana

Kemijski inštitut, Ljubljana, Hajdrihova 19,
objavlja

javni razpis
za izvajanje stalnega strokovnega
nadzora pri izgradnji objektov MORS
na Letališču Ljubljana–Brnik in na
Letališču Cerklje ob Krki
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Kardeljeva ploščad 25,
Ljubljana.
2. Predmet razpisa:
A) izvajanje stalnega strokovnega nadzora pri izgradnji objektov MORS na Letališču Ljubljana–Brnik in na Letališču Cerklje ob Krki.
3. Razpisno dokumentacijo (popisi del in
razpisni pogoji) lahko dvignejo ponudniki, ki
so bili izbrani na osnovi javnega razpisa primernosti izvajalca za leto 1996/97, pod točko
B) sklepa MO, št. 351-1762/96 142-0490/DM
z dne 24. 6. 1996, po priloženem pismenem
pooblastilu za dvig dokumentacije (razpisne
pogoje), dne 15. 11. 1996 od 9. do 14. ure, pri
Žibert Tomažu (tel. 171-2197), na Kardeljevi
ploščadi 24, Ljubljana.
4. Orientacijska vrednost del, nad katerimi
se bo vršil nadzor, znaša 2.500,000.000 SIT.
5. Lokacija objektov: Letališče Ljubljana–Brnik in Letališče Cerklje ob Krki.
6. Rok za začetek del je februar 1997,
dokončanje del konec leta 1998.
7. Podatke, ki jih mora vsebovati ponudba in merila za izbor najugodnejšega ponudnika, so razvidna v razpisnih pogojih
naročnika. Ponudba, ki ne bo vsebovala zahtevanih podatkov, se izloči iz nadaljnje
obravnave.
8. Pismene ponudbe morajo prispeti do
2. 12. 1996 do 9. ure, na naslov Ministrstvo
za obrambo Republike Slovenije, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana (glavno vložišče), v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – javni razpis”, za dela:
A) izvajanje stalnega strokovnega nadzora pri izgradnji objektov MORS na Letališču Ljubljana–Brnik in Letališču Cerklje
ob Krki.
9. Javno odpiranje ponudb bo komisija
naročnika izvedla v sejni sobi Uprave za
logistiko, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
dne 2. 12. 1996 ob 11. uri.
10. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni pismeno najkasneje v 30
dneh od dneva odpiranja ponudb.
11. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
navzoči pri odpiranju ponudb, morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
Št. 96-100445/187
Ob-4679
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
na podlagi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 14/94) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del
ter izdelave, dobave in montaže opreme
na objektih:
– križanje servisne in dovozne ceste,
– prestavitev VN kablovodov in telekomunikacijske trase,
– prijavnica s stražarnico.

Ob-4680
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) naročnik

ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
nabavo raziskovalne opreme
1. Masni spektrometer z vmesniki (API,
APCI, ESI) za povezavo s HPLC in CE
sistemi MS/MS
vmesnik za povezavo s HPLC sistemom
z naslednjimi izvori:
APCI,
Electrospray.
2. HPLC sistem
HPLC črpalko (enostavno – za izokratsko ločbo),
autosampler (z najmanj 80 mesti),
UV/VIS detektor (z analognim izhodom
merjenega signala).
Posebni pogoji so: možnost povezave in
medsebojne kontrole delovanja med HPLC
in MS/MS sistemom, ustrezen sistem za
kvantitativno obdelavo meritev.
A) Orientacijska vrednost razpisane
opreme:
ad 1) 175.000 USD v SIT protivrednosti,
ad 2) 25.000 USD v SIT protivrednosti.
B) Obvezne sestavine ponudbe:
1. naziv firme ponudnika,
2. dokazilo o registraciji ponudnika, ki
ne sme biti starejše od 30 dni,
3. natančne tehnične specifikacije opreme,
4. končna cena po postavkah in končna
cena celotne opreme v SIT s prometnim
davkom,
5. garancijski pogoji,
6. servisiranje opreme,
7. dobavni rok s predvidenim 0,5% znižanjem cene za vsak prekoračen dan dobavnega roka,
8. način plačila,
9. datum, do katerega velja ponudba,
10. reference,
11. eventualne posebne ugodnosti ponudnika,
12. vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom,
13. navedbo pooblaščene osebe ponudnika, ki daje pojasnila v zvezi s ponudbo,
14. eventualne priloge.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: kvaliteta opreme v razmerju s ceno,
ustreznost tehničnih karakteristik, kompletnost ponudbe, plačilni, dobavni, garancijski, servisni in ostali relevantni pogoji ponudbe.
Vse potrebne informacije so na zahtevo
ponudnika na voljo na sedežu naročnika pri
dr. Mirko Prošek, tel. 061/1760-200, faks
1259-244, v času razpisnega roka.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – prijava na
javni razpis – HPLC sistem” in “Ne odpiraj
– prijava na javni razpis – masni spektrometer”.
Na ovojnici mora biti naveden popoln
naslov ponudnika.
Rok za oddajo ponudb: 10 dni od dneva
javne objave na naslov naročnika: Kemijski
inštitut, 1000 Ljubljana, Hajdrihova 19. Ponudbe, poslane po pošti, morajo biti oddane
priporočeno zadnji dan roka.
Javno odpiranje ponudb bo prvi delovni
dan po izteku roka za oddajo ponudb ob 10.30,
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v sejni sobi naročnika. Prisotni predstavniki
morajo predložiti pooblastila za zastopanje.
Nepravočasno prispelih ter nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo upoštevala in bodo vrnjene ponudniku.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 20 dni od dneva odpiranja ponudb.
Kemijski inštitut, Ljubljana

2. Predmet razpisa je dobava različnih
vrst pisarniškega, računalniškega in potrošnega materiala.
3. Okvirna vrednost predvidenih dobav
je 20,000.000 SIT.
4. Predvidena je sukcesivna dobava do
31. 12. 1997. Specifikacija materiala je razvidna iz razpisne dokumentacije; količine
iz specifikacije so ocenjene in okvirne.
5. Lokacija dobave je uprava Zavoda RS
za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106, VIII. nadstropje.
6. Ponudba mora biti celovita in izdelana za vse skupine materialov.
7. Naročnik si pridržuje pravico:
– do sprememb količine materiala glede
na spremembo med letom,
– da ne sklene pogodbo z nobenim od
ponudnikov,
– da ob neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti s strani izbranega dobavitelja takoj
prekine pogodbo in pozove k podpisu pogodbe za dobavo pisarniškega materiala drugega najugodnejšega dobavitelja po tem javnem razpisu.
8. Ponudbe morajo biti pripravljene na
podlagi razpisne dokumentacije Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve. Ponudniki morajo dokumentacijo odkupiti po
ceni 20.000 SIT, v času od 18. 11. 1996 do
22. 11. 1996 do 14. ure na sedežu Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106/VIII, Ljubljana, v tajništvu,
soba št. 1.
Ponudniki prevzamejo odkupljeno razpisno dokumentacijo proti predložitvi
potrjenega izvoda virmana in prispelih
sredstev na račun naročnika. Ponudniki
morajo za namen odkupa razpisne dokumentacije virmansko nakazati na žiro račun Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, št. 50101-603-402300, znesek 20.000 SIT.
9. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– cena s plačilnimi pogoji,
– kvaliteta ponujenega materiala,
– reference ponudnika,
– ugodnosti ponudnika.
Naročnik ni dolžan izbrati ponudbo, ki
vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto presoja o izbiri najugodnejšega ponudnika v skladu z navedenimi merili.
10. Pisne ponudbe morajo ponudniki dostaviti v zaprti kuverti z oznako “Javni razpis – pisarniški material – Ne odpiraj”.
Ponudba mora biti poslana priporočeno
do vključno 2. 12. 1996 do 11. ure, ali vročena osebno do istega roka na naslov: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve Ljubljana, Dunajska 106, VIII. nadstropje, tajništvo – soba št. 1.
11. Odpiranje ponudb bo 3. 12. 1996 ob
9. uri. Pri odpiranju ponudb so lahko navzoči predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s
pisnim pooblastilom.
12. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjevale zahtevanih razpisnih pogojev, bo komisija izločila kot neveljavne.
Naročnik bo izločil iz razpisnega postopka ponudbo tistih oseb, ki so bile pravnomočno kaznovane za prekršek iz 22. člena
zakona o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št.
60/95) ali ki imajo neizpolnjene obveznosti
do zavoda dalj kot 30 dni.

13. Ponudniki bodo o izbiri dobavitelja
obveščeni pisno v roku 10 dni od datuma
izbire.
14. Vse informacije v zvezi s tem razpisom dobijo ponudniki na Zavodu Republike
Slovenije za blagovne rezerve, tel.
061/1683-555, Vesna Vavtar, vsak delovnik med 9. in 11. uro.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 460/96

Ob-4681
Javni razpis
za nabavo osnovnih sredstev
I. Predmet razpisa:
1. zobni RTG aparat za panoramsko slikanje zob,
2. dva zobozdravstvena stroja,
3. dva reševalna avtomobila,
4. magneto pulsar z dvema obročema,
5. spirometer,
6. defibrilator,
7. ginekološki ultrazvok,
8. dva avtomobila za patronažno službo,
9. pohištvena oprema,
10. kolposkop,
11. kardiotokograf z zapisom.
II. Zahtevane karakteristike posamezne
opreme so razvidne iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite v tajništvu ZD Novo mesto, Kandijska c. 4.
III. Dobavni rok: največ mesec in pol po
sklenitvi pogodbe.
IV. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ustreznost tehnično strokovnim zahtevam,
– reference in cena,
– zagotovljena montaža in servis,
– garancija in način plačila,
– kompleksnost ponudbe.
V. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni
od objave v Uradnem listu RS na
naslov Zdravstveni dom Novo mesto,
Kandijska c. 4.
VI. Ponudba mora biti oddana v zapečateni ovojnici s pripisom: “Ne odpiraj – ponudba na javni razpis”. Na ovojnici mora
biti točen naslov ponudnika.
VII. Odpiranje ponudb bo 19. 11. 1996
ob 8. uri, v prostorih tajništva ZD, VIII.
nadstropje, Kandijska c. 4.
VIII. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno ali ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene.
IX. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 5 dni od odpiranja ponudb.
X. V primeru pomanjkanja sredstev si
pridržujemo pravico ne skleniti kompleksno pogodbo.
Zdravstveni dom Novo mesto
Št. 11818/96
Ob-4682
Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 1996 (Ur. l. RS, št 57/96), odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) in navodila o izvrševanju proračuna
(Ur. l. RS, št. 13/96) Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve objavlja
javni razpis
za dobavo pisarniškega materiala
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII.

Št. 07/96

Ob-4683
Javni razpis
za nakup vozila za potrebe gasilske
službe
Opis vozila: vozilo naj bo dvoosno, moč
motorja do 105 kW, nosilnost do 4.000 kg,
prostor za potnike 8+1, vozilo je lahko rabljeno vendar ne starejše od 5 let.
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika:
– cena v sit skupno z vsemi dajatvami,
– plačilni pogoji (kredit, odlog plačila z
navedbo pogojev),
– tehnični podatki,
– reference,
– zagotovljen servis,
– druge ugodnosti.
Pri izboru imajo prednost vozila že prirejena za potrebe orodnega gasilskega vozila.
Ponudbe z vso potrebno dokumentacijo
je potrebno dostaviti v zapečateni ovojnici z
oznako Ne odpiraj – ponudba v roku 10 dni
od objave na naslov: Gasilska zveza Ig, 1292
Ig. Vse informacije dobite na tel.
0609/636-919.
Javno odpiranje ponudb bo naslednji delovni dan po poteku roka za oddajo ponudb
ob 18. uri v prostorih Gasilske zveze Ig v
gasilskem domu Iška vas.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 10 dni.
Gasilska zveza Ig
Ob-4686
Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2,
Škofja Loka, objavlja na podlagi določil zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št.
80/94) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro upravnika stanovanj in
poslovnih prostorov v lasti Občine
Škofja Loka
1. Predmet razpisa je storitev upravljanja občinskih socialnih, profitnih, neprofitnih in službenih stanovanj ter poslovnih prostorov na podlagi določb Stanovanjskega
zakona (Ur. l. RS, št. 18/91, I-19/91, 21/94,
23/96 in 24/96) in v okvirnem obsegu storitev, ki so določene v prilogi 1 pravilnika o
metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Ur. l. RS, št. 47/95).
2. Orientacijska vrednost predvidenih
storitev je v višini 400.000 SIT mesečno.
3. Dodatne informacije so interesentom
na voljo v prostorih Občine Škofja Loka pri
Vesni Kovačević, oziroma na tel.
064/624-050, Kovačević, vsak dan od 10.
do 12. ure.
4. Ponudbe morajo biti sestavljene v smislu 12. člena citirane uredbe. Vsebovati morajo še:
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– dosedanje reference za podobne storitve,
– ponudbeni predračun za opravljanje
storitve upravljanja z vračunanim prometnim davkom.
5. Naročnik si pridržuje pravico:
– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov,
– da ob neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti lahko takoj prekine pogodbo in pozove k podpisu za storitve upravljanja drugega najugodnejšega ponudnika po tem javnem razpisu,
– da na podlagi storitev po prilogi 1 pravilnika o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Ur. l. RS,
št. 47/95) v pogodbi o upravljanju sam določi končni obseg storitev upravljanja in pogoje za opravljanje le-teh.
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– kakovost ponujene storitve,
– konkurenčnost cene storitve,
– izpolnjevanje pogojev, ki jih določa
stanovanjski zakon in zakon o gospodarskih
družbah,
– izpolnjevanje tehničnih in kadrovskih
pogojev za opravljanje storitev upravljanja
v specifičnem obsegu občinskega stanovanjskega in poslovnega fonda,
– poznavanje področja lokacije objektov
in problematike na stanovanjskem področju,
– ponudbe, ki zahtevajo predplačilo, bodo izločene iz nadaljnje analize.
7. Rok za oddajo pondub je 28. 11. 1996
do 12. ure in morajo do tega dne in ure
prispeti na vložišče Občine Škofja Loka,
Poljanska ceta 2, Škofja Loka, priporočene
po pošti ali biti vročene osebno.
Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
z oznako ponudnika, z oznako razpisa “Storitev upravljanja” in s pripisom: “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis!”
8. Javno odpiranje ponudb bo 28. 11.
1996 ob 12.20 v prostorih sejne dvorane
Občine na Poljanski cesti 2, I. nadstropje.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
pri odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.
Komisija bo opravila odpiranje le tistih
ponudb, ki bodo prispele pravočasno in bodo opremljene v skladu z razpisom.
9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb. Pogodba
mora biti podpisana v osmih dneh po obvestilu o izbiri ponudnika.
Občina Škofja Loka

2. Vzdrževalna dela v skladišču Zagorje
– antikorozijska zaščita kovinskih silosov.
3. Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska
106/VIII, do vključno 15. 11. 1996 do 14.
ure.
Na razpisu lahko sodelujejo le ponudniki, ki nimajo neizpolnjenih obvez do zavoda dalj kot 30 dni (18. člen zakona o blagovnih rezervah, Ur. l. RS, št. 60/95) in ki
so dvignili razpisno dokumentacijo.
4. Pred prevzemom razpisne dokumentacije morajo ponudniki vplačati stroške v
znesku 15.000 SIT na žiro račun Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
št. 50101-603-402300.
5. Na pisna vprašanja v zvezi z razpisanimi deli in razpisno dokumentacijo, ki jih
lahko ponudniki pošljejo Zavodu RS za blagovne rezerve (faks 061/1683-167) do
19. 11. 1996, bo razpisovalec pisno odgovoril do 22. 11. 1996.
6. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 18 mio SIT.
7. Lokacija razpisanih vzdrževalnih del
je Zagorje.
8. Predviden pričetek del je december
1996.
9. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so reference, ponudbena cena in
plačilni pogoji, rok izvedbe, garancija in
posebne ugodnosti.
10. Pisne ponudbe z vidno oznako na
ovojnici “Ponudba – Zagorje – Ne odpiraj!”, morajo ponudniki oddati s priporočeno poštno pošiljko na naslov Zavoda RS za
blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, Ljubljana. Veljaven je poštni žig do 23. 11. 1996
do 24. ure.
Ponudbe, oddane na pošto po tem roku,
bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
11. Odpiranje ponudb bo v torek, 26. 11.
1996 ob 10. uri, v poslovnem centru Ljubljana, Dunajska 106/I.
12. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca razpisanih del obveščeni pisno do vključno
28. 11. 1996.
13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjevale zahtev iz razpisne dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila.

3. Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska
106/VIII, do vključno 15. 11. 1996 do 14.
ure.
Na razpisu lahko sodelujejo le ponudniki, ki nimajo neizpolnjenih obvez do zavoda dalj kot 30 dni (18. člen zakona o blagovnih rezervah, Ur. l. RS, št. 60/95) in ki
so dvignili razpisno dokumentacijo.
4. Pred prevzemom razpisne dokumentacije morajo ponudniki vplačati stroške v
znesku 15.000 SIT na žiro račun Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
št. 50101-603-402300.
5. Na pisna vprašanja v zvezi z razpisanimi deli in razpisno dokumentacijo, ki jih
lahko ponudniki pošljejo Zavodu RS za blagovne rezerve (faks 061/1683-167) do
19. 11. 1996, bo razpisovalec pisno odgovoril do 21. 11. 1996.
6. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 40 mio SIT.
7. Lokacija razpisanih vzdrževalnih del
je Gradac in Zbelovo.
8. Predviden pričetek del je december
1996.
9. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so reference, ponudbena cena in
plačilni pogoji, rok izvedbe, garancija in
posebne ugodnosti.
10. Pisne ponudbe z vidno oznako na
ovojnici “Ponudba – tehtnica – Ne odpiraj!”, morajo ponudniki oddati s priporočeno poštno pošiljko na naslov Zavoda RS za
blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, Ljubljana. Veljaven je poštni žig do 25. 11. 1996
do 24. ure.
Ponudbe, oddane na pošto po tem roku,
bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
11. Odpiranje ponudb bo v sredo, 27. 11.
1996 ob 10. uri, v poslovnem centru Ljubljana, Dunajska 106/I.
12. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca razpisanih del obveščeni pisno do vključno
29. 11. 1996.
13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjevale zahtev iz razpisne dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila.

Št. 11819/96
Ob-4687
Na podlagi 40. člena in 91. člena zakona
o izvrševanju 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
in 19/94) in navodila o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 13/96), Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
vzdrževalna dela v skladišču Zagorje
1. Naročnik del: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106/VIII.

Št. 11819/96
Ob-4688
Na podlagi 40. člena in 91. člena zakona
o izvrševanju 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 in
19/94) in navodila o izvrševanju proračuna
(Ur. l. RS, št. 13/96), Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
dobavo in montažo kamionske tehtnice v
skladišču Gradac in Zbelovo
1. Naročnik del: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106/VIII.
2. Vzdrževalna dela v skladišču Gradac
in Zbelovo:
– dobava in montaža dveh kamionskih
tehtnic z obsegom merjenja do 50 ton.

Št. 11819/96
Ob-4689
Na podlagi 40. člena in 91. člena zakona
o izvrševanju 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
in 19/94) in navodila o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 13/96), Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
vzdrževalna dela v skladišču Straža pri
Novem mestu
1. Naročnik del: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106/VIII.
2. Vzdrževalna dela v skladišču Straža
pri Novem mestu:
– obnova povezovalnega industrijskega
tira v dolžini 1172 m.
3. Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska
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106/VIII, do vključno 15. 11. 1996 do 14.
ure.
Na razpisu lahko sodelujejo le ponudniki, ki nimajo neizpolnjenih obvez do zavoda dalj kot 30 dni (18. člen zakona o blagovnih rezervah, Ur. l. RS, št. 60/95) in ki
so dvignili razpisno dokumentacijo.
4. Pred prevzemom razpisne dokumentacije morajo ponudniki vplačati stroške v
znesku 30.000 SIT na žiro račun Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
št. 50101-603-402300.
5. Na pisna vprašanja v zvezi z razpisanimi deli in razpisno dokumentacijo, ki jih
lahko ponudniki pošljejo Zavodu RS za blagovne rezerve (faks 061/1683-167) do
19. 11. 1996, bo razpisovalec pisno odgovoril do 21. 11. 1996.
6. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 70 mio SIT.
7. Lokacija razpisanih vzdrževalnih del
je Straža pri Novem mestu.
8. Predviden pričetek del je december
1996.
9. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so reference, ponudbena cena in
plačilni pogoji, rok izvedbe, garancija in
posebne ugodnosti.
10. Pisne ponudbe z vidno oznako na
ovojnici “Ponudba – Straža – Ne odpiraj!”,
morajo ponudniki oddati s priporočeno poštno pošiljko na naslov Zavoda RS za blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, Ljubljana.
Veljaven je poštni žig do 30. 11. 1996 do
24. ure.
Ponudbe, oddane na pošto po tem roku,
bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
11. Odpiranje ponudb bo v torek, 3. 12.
1996 ob 10. uri, v poslovnem centru Ljubljana, Dunajska 106/I.
12. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca razpisanih del obveščeni pisno do vključno
5. 12. 1996.
13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjevale zahtev iz razpisne dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila.

Na razpisu lahko sodelujejo le ponudniki, ki nimajo neizpolnjenih obvez do zavoda dalj kot 30 dni (18. člen zakona o blagovnih rezervah, Ur. l. RS, št. 60/95) in ki
so dvignili razpisno dokumentacijo.
4. Pred prevzemom razpisne dokumentacije morajo ponudniki vplačati stroške v
znesku 15.000 SIT na žiro račun Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
št. 50101-603-402300.
5. Na pisna vprašanja v zvezi z razpisanimi deli in razpisno dokumentacijo, ki jih
lahko ponudniki pošljejo Zavodu RS za blagovne rezerve (faks 061/1683-167) do
19. 11. 1996, bo razpisovalec pisno odgovoril do 21. 11. 1996.
6. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 14 mio SIT.
7. Lokacija razpisanih vzdrževalnih del
je skladišče Gradac, Kočevje, Pivka, Podgora, Straža.
8. Predviden pričetek del je december
1996.
9. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so reference, ponudbena cena in
plačilni pogoji, rok izvedbe, garancija in
posebne ugodnosti.
10. Pisne ponudbe z vidno oznako na
ovojnici “Ponudba – silometerske naprave
– Ne odpiraj!”, morajo ponudniki oddati s
priporočeno poštno pošiljko na naslov Zavoda RS za blagovne rezerve, Dunajska
106/VIII, Ljubljana. Veljaven je poštni žig
do 23. 11. 1996 do 24. ure.
Ponudbe, oddane na pošto po tem roku,
bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
11. Odpiranje ponudb bo v torek, 26. 11.
1996 ob 12. uri, v poslovnem centru Ljubljana, Dunajska 106/I.
12. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca razpisanih del obveščeni pisno do vključno 29.
11. 1996.
13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjevale zahtev iz razpisne dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

soba 192 od 8. do 12. ure pri Radu
Pečarju.
8. Interesenti morajo oddati ponudbe do
12. ure enajstega dne po objavi tega razpisa
na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, 4000 Kranj, v sobi 215/II. Ponudbe
morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako: “Ne odpiraj! Ponudba za obnovo poškodovane Ceste na klanec”.
9. Odpiranje ponudb bo istega dne ob
13. uri v prostorih Mestne občine Kranj,
soba 192/II.
10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh po
odpiranju ponudb.
Mestna občina Kranj

Št. 11819/96
Ob-4690
Na podlagi 40. člena in 91. člena zakona o izvrševanju 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 in 19/94) in navodila o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 13/96), Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve
objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
vzdrževalna dela na silometerskih
napravah v skladiščih Gradac, Kočevje,
Pivka, Podgora in Straža
1. Naročnik del: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106/VIII.
2. Vzdrževalna dela v skladiščih Gradac,
Kočevje, Pivka, Podgora, Straža:
– obnova silometerskih naprav.
3. Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106/VIII, do vključno 15. 11. 1996
do 14. ure.

Ob-4691
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/95)
objavlja Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj
javni razpis
za obnovo mestne ceste – Ceste na
klanec – odvodnjavanje
1. Investitor: Mestna občina Kranj.
2. Predmet razpisa: obnova mestne ceste
– Ceste na klanec – odvodnjavanje.
3. Orientacijska vrednost del je ca.
3,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: pričetek del takoj po
podpisu pogodbe, zaključek del 20 delovnih
dni.
5. Dokumentacija: podpis del.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
7. Interesenti razpisno dokumentacijo
dobijo v prostorih Mestne občine Kranj,

Ob-4696
Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 1996
(Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil, ki se financirajo iz proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
Proračunska postavka 1731 – Projekt
prenova podjetij, natečaj za “Priprava
podlag za strukturirani dialog z
Evropsko unijo na področju industrije”
Razpoložljiva sredstva za proračunsko
postavko so namenjena indikativno v višini
2,000.000 SIT.
1. Predmet razpisa
Cilji projekta “Priprava podlag za strukturirani dialog z Evropsko unijo na področju industrije” so:
– povzetek izkušenj, ki so jih imele Avstrija, Finska in Švedska industrija pri vključevanju v EU,
– oblikovanje metodologije spremljanja
podatkov slovenske industrije, ki bo primerljiva z metodologijo Evropske unije na
področju industrije,
– izdelava konkretnih podlag za strukturirani dialog Slovenije z EU o “notranjem
trgu”.
2. Merila in pogoji
Vabimo strokovnjake raziskovalnih in
svetovalnih organizacij in samostojne raziskovalce z naslednjimi znanji in izkušnjami:
a) Funkcionalna znanja na področju:
– trendov razvoja v industriji,
– izkušnje na področju strukturnega dialoga z EU,
– izkušnje na področju statistike v Sloveniji.
b) Izkušnje na področju poznavanja mednarodnih razmer na področju industrije in
politike industrijske konkurenčne sposobnosti za EU.
c) Poznavanje razmer v evropski industriji in ukrepov EU pri oblikovanju skupnih strategij pri razvoju industrije.
3. Vsebina vloge
Vloga naj vsebuje:
– osebne reference, ki naj bodo v skladu
z navedenimi znanji in izkušnjami,
– celovito predstavitev dejavnosti raziskovalne oziroma svetovalne organizacije,
z navedbo matične številke raziskovalcev
(register raziskovalcev),
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– večletne praktične izkušnje,
– uspešno realizirani mednarodni oziroma evropski projekti,
– kratko dispozicijo z vsebinsko in terminsko razdelavo,
– navedbo ustrezne bibliografije (objavljena strokovna dela).
4. Rok za prijavo
Ponudniki naj pošljejo ponudbe na naslov Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Kotnikova 5, Ljubljana, v treh izvodih v
zapečatenih ovojnicah z ustrezno oznako:
“Ne odpiraj! Prijava na razpis: Projekt priprava podlag za strukturni dialog z EU na
področju industrije”.
Prijave na natečaj je potrebno oddati v
roku 10 dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.
Javno odpiranje ponudb bo tretji delovni
dan po zaključenem razpisu, ob 12. uri, na
ministrstvu.
Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh po odpiranju vlog.
Dodatne informacije posreduje Jože Holešek, tel. 061/178-32-57, vsak delovnik od
8. do 10. ure.

c) Poznavanje razmer v evropski industriji in ukrepov EU pri oblikovanju skupnih strategij pri razvoju industrije.
3. Vsebina vloge
Vloga naj vsebuje:
– osebne reference, ki naj bodo v skladu
z navedenimi znanji in izkušnjami,
– celovito predstavitev dejavnosti raziskovalne oziroma svetovalne organizacije,
z navedbo matične številke raziskovalcev
(register raziskovalcev),
– večletne praktične izkušnje,
– uspešno realizirani mednarodni oziroma evropski projekti,
– kratko dispozicijo z vsebinsko in terminsko razdelavo,
– navedbo ustrezne bibliografije (objavljena strokovna dela).
4. Rok za prijavo
Ponudniki naj pošljejo ponudbe na naslov Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Kotnikova 5, Ljubljana, v treh izvodih v
zapečatenih ovojnicah z ustrezno oznako:
“Ne odpiraj! Prijava na razpis: Projekt –
Približevanje in vstop Slovenije v Evropsko
unijo / avstrijske izkušnje pri vstopu v EU s
poudarkom na sektorju industrije”.
Prijave na natečaj je potrebno oddati v
roku 10 dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.
Javno odpiranje ponudb bo tretji delovni
dan po zaključenem razpisu, ob 12. uri, na
ministrstvu.
Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh po odpiranju vlog.
Dodatne informacije posreduje Jože Holešek, tel. 061/178-32-57, vsak delovnik od
8. do 10. ure.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

delničarjem, ki bodo 15. 11. 1996 vpisani
pri Klirinško depotni družbi kot imetniki
delnic BTC, d.d.
BTC, d.d., Ljubljana

Ob-4697
Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 1996
(Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil, ki se financirajo iz proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
Proračunska postavka 1731 – Projekt
prenova podjetij, natečaj za
“Približevanje in vstop Slovenije v
Evropsko unijo / avstrijske izkušnje z
vstopom v EU s poudarkom na sektorju
industrije”
Razpoložljiva sredstva za proračunsko
postavko so namenjena indikativno v višini
2,000.000 SIT.
1. Predmet razpisa
Cilji projekta “Približevanje in vstop Slovenije v Evropsko unijo / avstrijske izkušnje z vstopom v EU s poudarkom na sektorju industrije” so:
– celovita analiza organizacijskih in institucionalnih vidikov avstrijskega vključevanja v EU,
– ekonomske posledice avstrijskega
vključevanja v EU,
– ocena uporabljivosti avstrijskega modela vključevanja v EU z vidika Slovenije,
– izdelava za Slovenijo primerne strategije vključevanja v EU.
2. Merila in pogoji
Vabimo strokovnjake raziskovalnih in
svetovalnih organizacij in samostojne raziskovalce z naslednjimi znanji in izkušnjami:
a) Funkcionalna znanja na področju:
– trendov razvoja v industriji,
– izkušnje na področju strukturnega dialoga z EU,
– izkušnje na področju organizacijskih
znanosti.
b) Izkušnje na področju poznavanja mednarodnih razmer na področju industrije in
politike industrijske konkurenčne sposobnosti za EU.

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi
Popravek
Ob-4685
V sklicu skupščine delničarjev TIO, Tekstilna industrija Otiški Vrh, d.d., objavljenem v Uradnem listu RS, št. 61 z dne 4. XI.
1996, Ob-4542, št. 33/96, se datum sklica
skupščine pravilno glasi:
... v ponedeljek, 9. 12. 1996.
TIO, Tekstilna industrija
Otiški vrh, d.d.
Ob-4695
Okrožno sodišče v Ljubljani je registriralo
sklep
skupščine delničarjev družbe BTC, d.d.,
Ljubljana, o znižanju osnovnega kapitala iz
6.007,330.000 SIT na 4.805,864.000 SIT, in
sicer se znižanje osnovnega kapitala izvede
z znižanjem nominalne vrednosti delnic iz
10.000 SIT na 8.000 SIT.
V skladu s sklepom skupščine BTC, d.d.,
z dne 22. 10. 1996, se izvede zamenjava
starih delnic za nove in izročitev obveznic

Ob-4637
Okrožno sodišče v Novem mestu je dne
27. 5. 1996 registriralo delniško družbo Iskra Kondenzatorji, Industrija kondenzatorjev
in opreme, d.d., Vrtača 1, Semič. Začasna
uprava delniške družbe ugotavlja, da so s
tem dani pogoji za sklic skupščine, zato na
podlagi zakona o gospodarskih družbah in
statuta družbe sklicuje
1. sejo skupščine
delniške družbe Iskra
Kondenzatorji, d.d.,
ki bo dne 13. 12. 1996 ob 10. uri na
sedežu družbe Vrtača 1, Semič.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in prehodna ugotovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da
je na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko veljavno zaseda.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine:
predsednika skupščine, zapisnikarja, dva
preštevalca glasov in notarja.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine, in sicer predsednik skupščine,
zapisnikar in dva preštevalca glasov v predlaganem sestavu; za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Janez Ferlež.
3. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Na osnovi poročila preštevalca glasov
predsednik skupščine ugotovi sklepčnost
skupščine.
4. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.
5. Poročilo o izvedbi lastninskega preoblikovanja družbe in o registraciji družbe.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo začasne uprave o postopku lastninskega preoblikovanja in o registraciji družbe Iskra Kondenzatorji, d.d.
6. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
poslovnik o delu skupščine.
7. Obravnava in odločanje o letnem poročilu poslovanja za leto 1995.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo za leto 1995.
8. Sprejem sklepa o delitvi nerazporejenega dobička za leta 1993, 1994 in 1995.
Predlog sklepa: sprejmejo se sklepi o razdelitvi nerazporejenega dobička za leta
1993, 1994 in 1995 po predloženem predlogu.
9. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani
člani nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev.
10. Sprejem sklepa o določitvi sejnine
za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se višina predlagane sejnine.
11. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se predlagana
revizijska hiša.
12. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlagatelj sklepov sta začasna uprava
in začasni nadzorni svet.
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Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe.
Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge v tajništvu na sedežu družbe. Predlogi morajo biti pisni in razumno utemeljeni.
Pogoji udeležbe: skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, v korist katerih so delnice družbe na dan 30. 11. 1996 vknjižene
na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi
pri Klirinško depotni družbi oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasovalno pravico lahko uresničuje le tisti delničar oziroma zanj njegov pooblaščenec ali
zakoniti zastopnik, ki je najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine družbi pisno prijavil svojo udeležbo. Pooblaščenec delničarja mora k prijavi udeležbe priložiti tudi
pisno pooblastilo, če le-to ni shranjeno pri
družbi.
Način glasovanja: glasuje se javno z glasovnicami, osebno oziroma po pooblaščencu.
Ponovno zasedanje: če skupščina ob uri
sklica ne bo sklepčna, se ponovi istega dne
ob 12.30, v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala, ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Iskra Kondenzatorji, d.d.
začasna uprava

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: izvolijo se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov.
3. Obravnava in sprejem poročila začasne uprave o poteku lastninskega preoblikovanja podjetja.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: skupščina delničarjev se seznani s potekom lastninskega
preoblikovanja.
4. Obravnava letnega poročila o poslovanju za leta 1993, 1994 in 1995.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: sprejme se pojasnilo uprave o poslovnem poročilu za leto
1993, 1994 in 1995.
5. Obravnava in odločanje o uporabi dobička za leta 1993, 1994 in 1995.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: dobiček po stanju
na 31. 12. 1995 v višini 44,614.341,18 SIT
se razdeli:
– za izplačilo dividend v višini
13,445.080 SIT,
– ostane
nerazporejen
v
višini
31,169.261,18 SIT.
Bruto dividenda na eno delnico znaša po
stanju na 31. 12. 1995 88 SIT in se izplača
delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo
na dan 18. 11. 1996.
Dividenda se izplača delničarjem najkasneje do 12. 1. 1997.
6. Volitve članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev in seznanitev s članom nadzornega sveta predstavnika zaposlenih.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta:
Skupščina izvoli dva člana nadzornega
sveta predstavnika delničarjev:
1. Ivo Oman,
2. Žika Brankov in seznani s članom nadzornega sveta predstavnikom zaposlenih.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za revizorja družbe, ki bo revidiral
letne računovodske izkaze družbe Delo-Reprostudio, d.d., Ljubljana, za leto 1996, se
imenuje revizorska hiša Coopers & Lybrand
iz Ljubljane.
8. Obravnava in določitev višine sejnin,
nagrad ter povračila potnih in drugih stroškov članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: sejnina za člane nadzornega sveta znaša od izvolitve dalje 250
DEM neto, za predsednika pa 300 DEM
neto.
Članom nadzornega sveta pripadajo dejanski potni stroški.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila morajo biti pisna in dostavljena družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja so shranjena na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Glasovalno pravico lahko uresničujejo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo osebno ali po pošti dostavijo družbi vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine, in sicer vključno do dne 9. 12.

1996 in so vpisani v delniško knjigo na dan
18. 11. 1996.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo z osebno izkaznico ali drugim
identifikacijskim dokumentom in s podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini
ter prevzamejo glasovalne lističe.
Gradivo za skupščino je na vpogled v
tajništvu družbe vsak delovni dan do 12. 12.
1996 pri Danici Zajc od 9. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih žele, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo začasni upravi v sedmih
dneh od objave tega sklica.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščine ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Delo-Reprostudio, d.d.,
začasna uprava
direktor

Ob-4638
Na osnovi točke 6.5 delničarske pogodbe in pogodbe o ustanovitvi združenja delničarjev Iskra Kondenzatorji, d.d., Semič,
sklicujem
3. zbor združenja
delničarjev Iskra Kondenzatorji, d.d.,
ki bo 12. 11. 1996 ob 17. uri, v telovadnici novega prizidka Osnovne šole v Semiču.
Dnevni red:
1. Otvoritev zbora, predhodna ugotovitev sklepčnosti, izvolitev zapisnikarja ter
preštevalca glasov in potrditev dnevnega
reda.
2. Obravnava dnevnega reda 1. skupščine delniške družbe Iskra Kondenzatorji,
d.d., ter določitev smernic pooblaščencem.
3. Vprašanja in pobude delničarjev.
Zbor veljavno odloča, če so navzoči delničarji združenja z glasovalno pravico, ki
predstavlja vsaj 15% zastopanega kapitala v
združenju. Če zbor ob uri sklica ne bo sklepčen, se ponovi istega dne ob 18. uri, v istih
prostorih. Zbor združenja bo takrat veljavno odločal ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Iskra Kondenzatorji, d.d.
predsednik zbora združenja delničarjev
Št. 959
Ob-4655
Začasna uprava družbe Delo-Reprostudio, grafična dejavnost, d.d., Ljubljana, Dunajska 5, vabi delničarje na
1. sejo skupščine
družbe Delo-Reprostudio, d.d.,
ki bo v četrtek dne 12. 12. 1996, ob 12.
uri v okrogli sejni dvorani Dela, Ljubljana,
Dunajska 5, z naslednjim dnevnim redom:

Št. 31/96
Ob-4656
Na podlagi določil statuta Avtoobnove
Maribor trgovina, storitve, d.d., Jadranska
c. 25, začasna uprava družbe sklicuje
1. redno skupščino delničarjev,
ki bo v ponedeljek, dne 9. 12. 1996 ob
13. uri v sejni sobi družbe z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov in imenuje se notar in zapisnikar.
2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine,
obravnava in sprejem dnevnega reda in poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, potrdi predlagani dnevni red, ter
sprejme poslovnik.
3. Obravnava in sprejem poročila začasne uprave o izvedbi programa lastninskega
preoblikovanja podjetja Avtoobnova trgovina, storitve, d.d.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
izvedbi programa lastninskega preoblikovanja podjetja Avtoobnova trgovina, storitve,
d.d.
4. Obravnava in odločanje o spremembi
statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
statuta družbe v predlaganem besedilu.
5. Poslovno poročilo za leto 1995 in revizijsko poročilo.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo za leto 1995 in revizijsko poročilo.
6. Razrešitev začasnega nadzornega sveta in izvolitev novega sveta.
Predlog sklepa: razrešijo se člani začasnega nadzornega sveta in izvolijo se predlagani člani nadzornega sveta.
7. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se predlagana
revizijska družba za revizorja družbe.
8. Obravnava in določitev nagrad članom
nadzornega sveta.
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Predlog sklepa: določi se nagrada članov nadzornega sveta v predlagani višini.
Opomba: predlagatelj sklepa o imenovanju nadzornega sveta in revizorja je začasni
nadzorni svet, ostale sklepe pa sta predlagala začasna uprava in začasni nadzorni svet.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
se pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni
pred sejo skupščine.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, vsak
delovnik od 8. do 12. ure.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
enem tednu po objavi tega sklica na sedež
družbe.
Glasovnice se dvignejo pred vhodom v
dvorano najmanj pol ure pred pričetkom seje.
Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% glasov (prvi
sklic).
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina zopet sestane (drugi sklic),
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Avtoobnova Maribor,
trgovina, storitve d.d.
začasna uprava

6. Obravnava in sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in ob mnenju začasnega nadzornega sveta se sprejme spremembe statuta.
7. Obravnava in sprejem sklepa o oblikovanju sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in ob mnenju začasnega nadzornega sveta se sprejme sklep o oblikovanju sklada
lastnih delnic.
8. Obravnava letnega poročila o poslovanju za leta 1993, 1994 in 1995.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in ob mnenju začasnega nadzornega sveta se sprejme letno poročilo o poslovanju za
leta 1993, 1994 in 1995.
9. Obravnava in odločanje o uporabi dobička za leta 1993, 1994 in 1995.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave se sprejme sklep o uporabi dobička za
leta 1993, 1994 in 1995.
10. Volitve članov nadzornega sveta
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se izvoli člane nadzornega sveta.
11. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se sprejme sklep o imenovanju revizorja.
12. Obravnava in določitev nagrad članom nadzornega sveta
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in ob mnenju začasnega nadzornega sveta se določi nagrade članom nadzornega sveta v predlagani višini.
13. Vprašanja in pobude delničarjev
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno družbi
3 dni pred zasedanjem skupščine in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Pravico udeležbe na
skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci
ali zastopniki, ki pisno prijavo osebno ali s
priporočeno pošto dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine, to je do
vključno 10. 12. 1996 in ki so vpisani v
delniško knjigo pri KDD na dan 30. 10.
1996.
Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni dvorani v prostorih podružnice
Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg Zbora
odposlancev 66, Kočevje, uro pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam
prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini in
druga gradiva.
Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo ter druge informacije so delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, v splošnem sektorju, vsak delovnik
od 8. do 10. ure.
Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave tega vabila sporočijo svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda začasni upravi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala (drugi sklic).

Upravičenci do dividende so delničarji,
ki so v delniško knjigo pri KDD vpisani na
dan 30. 11. 1996.
Melamin, d.d.,
začasna uprava

Št. 01718
Ob-4657
Začasna uprava Melamin-a kemične tovarne, d.d., vabi delničarje na
1. sejo skupščine
Melamin-a kemične tovarne, d.d.
Okrožno sodišče v Ljubljani je dne
18. 6. 1996 registriralo delniško družbo in
potrdilo statut.
Začasna uprava ugotavlja, da so s tem
izpolnjeni pogoji za sklic skupščine. Začasna uprava sklicuje skupščino dne 13. 12.
1996 ob 12. uri v prostorih podružnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg zbora odposlancev 66, Kočevje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov, notarja ter potrditev
dnevnega reda.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in ob mnenju začasnega nadzornega sveta se izvoli predsedujočega, dva preštevalca
glasov in notarja ter se potrdi dnevni red.
3. Obravnava in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in ob mnenju začasnega nadzornega sveta se ugotovi sklepčnost.
4. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in ob mnenju začasnega nadzornega sveta se sprejme poslovnik o delu skupščine.
5. Obravnava in sprejem poročila začasne uprave o poteku lastninske preobrazbe
podjetja.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in ob mnenju začasnega nadzornega sveta se sprejme poročilo začasne uprave o poteku lastninske preobrazbe podjetja.

Ob-4658
Začasna uprava družbe Opekarna Novo
mesto, d.d., Zalog 21, Novo mesto, vabi
delničarje na
1. sejo skupščine
družbe Opekarna Novo mesto, d.d.
Okrožno sodišče v Novem mestu je
dne 12. 4. 1996 registriralo delniško družbo in potrdilo statut. Začasna uprava ugotavlja, da so s tem izpolnjeni pogoji za
sklic skupščine. Začasna uprava sklicuje
skupščino dne 11. decembra 1996, ob 11.
uri na sedežu podjetja Zalog 21, Novo
mesto.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča.
2. Imenovanje organov skupščine, notarja in zapisnikarja.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o
imenovanju organov skupščine, notarja in
zapisnikarja.
3. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik
skupščine v predloženem besedilu.
4. Obravnava in sprejem poročila o poteku lastninske preobrazbe podjetja.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
lastninski preobrazbi podjetja.
5. Poročilo o poslovanju družbe za obdobje 1993–1995.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe za obdobje 1993–1995.
6. Obravnava in odločanje o uporabi dobička za obdobje 1993–1995.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
uporabo dobička.
7. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: imenuje se predlagane
člane nadzornega sveta.
8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se predlagani
revizor.
9. Obravnava in določitev nagrad članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: določi se nagrade članom nadzornega sveta v predlagani višini.
10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar izkaže z začasnico oziroma s pisnim pooblastilom delničarja in njegovo začasnico o
vplačanih delnicah. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec, mora najaviti svojo udeležbo na skupščini najpozneje tri dni pred
zasedanjem skupščine v pisni obliki.
Najavljeni udeleženci so v tajništvu družbe, pol ure pred začetkom zasedanja dolžni
podpisati seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev.
Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo, ki sklepe obrazlaga ter druge informacije so delničarjem na
vpogled na sedežu podjetja pri Rešetič Marti, vsak delovnik od 8. do 14. ure med uradnimi urami.
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Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
prejema tega vabila svoje pripombe ter spreminjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo začasni upravi. Začasna
uprava in začasni nadzorni svet bosta o utemeljenih predlogih sprejela svoja stališča in
bosta o spreminjevalnih predlogih najpozneje 12 dni po sklicu skupščine obvestila
imenske delničarje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Vabimo vas, da se skupščine polnoštevilno udeležite!
Opekarna, d.d.,
začasna uprava družbe

Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se določijo nagrade skladno s predlogom
začasne uprave.
12. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 1996.
Predlog sklepa: za revizorja družbe Murales, d.d., Ljutomer, se imenuje družba Audit, d.o.o., Murska Sobota.
13. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Prosimo delničarje, njihove pooblaščence ali zakonite zastopnike, ki se skupščine
nameravajo udeležiti, da zaradi lažje operativne izvedbe skupščine najkasneje 3 dni
pred skupščino, pisno prijavijo svojo udeležbo ter deponirajo pooblastilo.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni,
eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo
s podpisi potrdili svojo prisotnost in prevzeli ustrezno gradivo. Vsa gradiva za skupščino so delničarjem na vpogled na sedežu
družbe pri Karmen Nemec, vsak delovni dan
v tednu med 11. in 13. uro.
Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, nato se skupščina ponovno sestane. V tem primeru je
skupščina sklepčna, ne glede na število prisotnih delničarjev.
Murales, d.d.,
začasna uprava

Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe za leto 1996 skupščina imenuje revizijsko družbo RFR-Ernst & Joung.
6. Razrešitev članov začasnega nadzornega sveta Gorenjske mlekarne, d.d.
Predlog sklepa: skupščina razreši člane
začasnega nadzornega sveta.
7. Izvolitev članov nadzornega sveta Gorenjske mlekarne, d.d., ki zastopajo interese
delničarjev in seznanitev s članom nadzornega sveta, ki zastopata interese delavcev.
Predlog sklepa: za člane nadzornega sveta Gorenjske mlekarne, d.d., ki zastopajo
interese delničarjev, skupščina izvoli:
– Franca Kodelo,
– Deana Čerina,
– Viktorja Freliha,
– Janeza Eržena,
in se seznani s članoma nadzornega sveta, ki zastopata interese delavcev.
8. Določitev višine sejnin članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sejnina članom nadzornega sveta znaša 200 DEM za predsednika
in 150 DEM za člane, obračunano v tolarski
protivrednosti.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v splošno kadrovski službi Gorenjske mlekarne, d.d., vsak
delovni dan v tednu med 10. in 12. uro od
29. 11. 1996 do 10. 12. 1996.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
oziroma njihovi pooblaščenci, ki družbi pisno prijavijo svojo udeležbo tri dni pred
skupščino.
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih več kot 15% vseh glasov. V primeru, da skupščina ne bo sklepčna v času
sklica, bo ponovno zasedanje skupščine
družbe istega dne ob 13. uri na mestu prvega sklica. Ob ponovnem sklicu skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo v tajništvu družbe
pol ure pred pričetkom skupščine.
Gorenjske mlekarne, d.d., Kranj
začasna uprava
začasni nadzorni svet

Ob-4659
Na podlagi 7.3 točke statuta delniške
družbe Murales – tovarne masivnega pohištva, d.d., Ljutomer, Kolodvorska 3, vabi začasna uprava delničarje na
1. sejo skupščine družbe
Murales, d.d., Ljutomer,
ki bo v četrtek 12. 12. 1996, ob 13. uri,
na sedežu družbe Kolodvorska 3, Ljutomer,
v sejni sobi.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitve
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni organi skupščine po predlogu začasne uprave.
3. Obravnava in sprejem predlaganega
dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
4. Obravnava in sprejem poslovnika
skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik
skupščine v predloženem besedilu.
5. Obravnava in sprejem poročila začasne uprave o poteku lastninske preobrazbe
podjetja, z ugotovitvami o vpisu in vplačilu
delnic ter stroških lastninske preobrazbe.
Predlog sklepa: potrdi se poročilo začasne uprave o lastninski preobrazbi podjetja.
6. Spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe Murales, d.d., Ljutomer.
Predlog sklepa: sprejme se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta družbe po
predlogu uprave.
7. Letno poročilo o poslovanju družbe
za leto 1995.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo za leto 1995, po predlogu začasne
uprave in mnenju začasnega nadzornega
sveta.
8. Obravnava in odločanje o delitvi čistega dobička za leto 1993, 1994 in 1995.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razporeditev dobička po predlogu začasne
uprave in mnenju začasnega nadzornega
sveta.
9. Razrešitev članov začasnega nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina razreši člane
začasnega nadzornega sveta.
10. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se člani nadzornega sveta v predlagani sestavi.
11. Določitev nagrad za člane nadzornega sveta.

Ob-4692
Začasna uprava in začasni nadzorni svet
na podlagi 4. točke, 32. člena statuta delniške družbe sklicujeta
1. skupščino
delničarjev Gorenjske mlekarne, d.d.,
Kranj
ki bo dne 17. 12. 1996, ob 12. uri, v sejni
sobi družbe v Kranju, Smledniška c. 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine:
a) ugotovitev sklepčnosti,
b) izvolitev predsednika skupščine,
c) imenovanje notarja za sestavo notarskega zapisnika.
Predlog skepa:
a) ugotovi se sklepčnost skupščine,
b) skupščina sprejme predlog za izvolitev predsednika skupščine,
c) skupščina imenuje notarja za sestavo
notarskega zapisnika.
2. Poročilo o poteku lastninskega preoblikovanja podjetja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo začasne uprave o lastninskem preoblikovanju podjetja.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1995.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo za leto 1995.
4. Delitev čistega dobička za leto 1993,
1994 in 1995.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagano delitev čistega dobička za 1993, 1994
in 1995:
– za rezerve 34,268.844,52 SIT,
– za dividende 22,845.896,34 SIT.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 1996.

Razne objave
Št. 97/96
Ob-4636
Republika Slovenija, Center vlade za informatiko, objavlja na podlagi 40. člena zakona o izvrševanju proračuna
javni razpis
za izbiro neodvisnih izvajalcev za
načrtovanje, svetovanje, sistemsko
podporo in administriranje centralnega
računalniškega sistema Centra vlade za
informatiko
1. Predmet razpisa
1.1 Instalacija, administracija, vzdrževanje in pogajanje MVS operacijskega sistema in pripadajočih podsistemov na IBM
centralnem računalniku.
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1.2 Administracija in vzdrževanje spominskih kapacitet, (diskovnih in tračnih)
CVI, ki sodijo k IBM centralnem računalniku, vključno z zagotavljanjem varnostnih
kopij datotek in vzdrževanjem SMS (System Managed Storage) okolja.
1.3 Svetovanje in sodelovanje pri pripravi pravil zagotavljanja varnosti podatkov v
heterogenem aplikacijskem okolju centralnega računalnika CVI, implementacija teh
pravil s pomočjo MVS programskega produkta RACF (Resource Access Control Facility) ter administracija in vzdrževanje
le-tega.
1.4 Administracija in vzdrževanje sistemskih produktov firme BETA systems
software AG:
– Beta 92 (arhiviranje sistemskih tiskanih list),
– Beta 93 (arhiviranje in distribuiranje
uporabniških tiskanih list),
– Beta 85 (Hierarhical Storage Manager
Online),
– Beta 88 (Security manager online).
1.5 Administracija in vzdrževanje treh
CICS sistemov vključno s tremi pripadajočimi tesnimi CICS sistemi.
1.6 Administracija in vzdrževanje ORACLE sistema za podatkovne baze vključno s
pripadajočimi instaliranimi orodji in komponentami v okolju MVS operacijskega sistema.
1.7 Administracija in vzdrževanje sistema STAIRS (text retrieval system).
1.8 Administracija in vzdrževanje programskega paketa SAS v okolju MVS operacijskega sistema.
1.9 Instalacija, vzdrževanje in adaptiranje naslednjih prevajalnikov na IBM centralnem računalniškem sistemu:
– PL/I Optimizing compiler,
– VS/Cobol II compiler,
– C/370 compiler z LE/370 language environment.
1.10 Administracija in vzdrževanje
TCP/IP družine programskih produktov v
okolju operacijskega sistema MVS.
1.11 Administracija in vzdrževanje družine programskih produktov ADABAS.
1.12 Pomoč pri pripravi podatkov za masovne izpise na laserskem tiskalniku.
1.13 Svetovanje pri koncipiranju razvoja centralnega računalniškega sistema CVI.
1.14 Svetovanje, načrtovanje, priprava in
izvedba razpisov s področja centralnega računalniškega sistema CVI.
1.15 Svetovanje in sodelovanje pri pripravi in izvedbi razpisov za oddajo javnih
naročil za področje centralnega računalniškega sistema CVI.
1.16 Neodvisno instaliranje, preizkušanje in ocenjevanje sistemske programske
opreme za centralni računalniški sistem
CVI.
2. Ponudnik mora biti sposoben pokrivati razpisana področja brez podizvajalcev z
lastnimi kadri.
3. Naročnik bo zagotovil vso potrebno
tehnično opremo za izvajanje del po tem
razpisu.
4. Orientacijska vrednost vseh del je
4,000.000 SIT mesečno.
5. Ponudba mora vsebovati spodaj naštete informacije urejene po naslednjem
vrstnem redu:

5.1 Področja dela, za katera velja ponudba, urejena v skladu s 1. točko razpisa.
5.2 Dokazilo o registraciji ponudnika s
fotokopijami vseh registrskih listov.
5.3 Bonitetna obrazca BON-1 in BON-2
ali obrazec BON-3, ki morajo biti izdani po
objavi razpisa.
5.4 Seznam zaposlenih, ki pokrivajo ponujena področja z natančno navedbo izobrazbe, delovne dobe in izkušenj po področjih ponudbe za vsakega zaposlenega, ki
je predviden za opravljanje delovnih nalog
s področja ponudbe ter fotokopije dokazil o
usposobljenosti za opravljanje razpisanih
del.
5.5 Dokazila, da so delavci, ki bodo pokrivali področje ponudbe državljani RS in
da so v rednem delovnem razmerju pri ponudniku (pogodba ali odločba o zaposlitvi),
potrdilo da niso bili kaznovani in da niso v
kazenskem postopku za kaznivo dejanje, ki
je po zakonu ovira za sklenitev delovnega
razmerja v državnem organu.
5.6 Polno ceno dela po posameznih področjih ponudbe z vključenimi davki, dajatvami in popusti, izraženo v SIT na delovno
uro na dan vložitve ponudbe.
5.7 Reference s področja razpisanih del.
5.8 Navedbo načina dela in metode zagotavljanja kakovosti ponujenih del.
6. Vsa dokumentacija, ki jo predloži ponudnik sam mora biti žigosana s strani ponudnika in podpisana s strani pooblaščene
osebe, ki odgovarja za resničnost vsebovanih podatkov.
7. Dodatne informacije so ponudnikom
na voljo pri Aleksandru Buciku in Marku
Ambrožu, Center vlade za informatiko, Jadranska 21, Ljubljana, v delovnem času sedem dni po objavi razpisa med 10. in 11.
uro na tel. 061/1257-100. Na isti telefonski
številki se je možno dogovoriti za ogled
sistema in pridobitve eventualne dodatne dokumentacije.
8. Lokacija izvajanja del: dela se bodo
izvajala pretežno na lokaciji naročnika z
njegovo opremo in v njegovih prostorih.
9. Kriteriji za izbiro:
a) poslovna, kapitalska in pogodbena
neodvisnost ponudnika od izvajalcev del in
dobaviteljev opreme s področja informatike
državnim organom,
b) kompletnost ponudbe glede na razpisana dela in naloge,
c) skladnost ponudbe z zahtevami razpisa,
d) usposobljenost in reference ponudnikovih delavcev,
e) kvaliteta,
c) cena.
Naročnik si pridržuje pravico, da si pridobi dodatne informacije v zvezi s točko 9.a
ali jih zahteva od ponunika.
10. Pogodba: naročnik si pridržuje pravico, predložiti izbranim ponudnikom v
podpis pogodbo, v kateri bo podrobno opredelil medsebojna razmerja skladno z razpisnimi pogoji.
11. Oddaja ponudb: za pravočasno vložene se štejejo ponudbe, ki bodo prispele v
zaprti ovojnici z oznako “Javni razpis – Ne
odpiraj” in “CVI – SUP – 10/96” do 28. 11.
1996 do 12. ure v tajništvo Centra
vlade za Informatiko, Jadranska 21,
Ljubljana.

12. Javno odpiranje ponudb, na katero
so vabljeni vsi ponudniki s pooblastilom za
zastopanje podjetja, bo dne 28. 11. 1996 ob
12.15 v prostorih Centra vlade za informatiko.
13. Obvestilo o izbiri: ponudniki bodo o
izbiri obveščeni v roku 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.
Center vlade za informatiko
Ob-4654
Lesna industrija Idrija, d.o.o., Spodnja
Idrija objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup poslovnih
sredstev družbe Lesna industrija
Idrija, d.o.o., Spodnja Idrija, na lokaciji
Godovič
1. Predmet razpisa:
– zemljišče v izmeri 70.600 m2,
– objekti s komunalno opremljenostjo,
– oprema za proizvodnjo.
Vse nepremičnine so vknjižene v k.o.
Godovič.
Možen je le nakup vseh navedenih sredstev kot celote, ali ločeno žagarski kompleks s pripadajočimi objekti, zemljiščem
in opremo in decimirnico s pripadajočimi
objekti in opremo.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo domače
fizične in pravne osebe. Vsakemu ponudniku bo omogočen ogled in dostop
do potrebne dokumentacije za pripravo
ponudb. Pisna pooblastila za ogled in
pridobivanje potrebnih informacij, bo v dogovoru s potencialnimi investitorji po podpisu izjave o varovanju poslovnih skrivnosti družbe, posredoval Sklad RS za razvoj
d.d..
Od ponudnikov pričakujemo, da bodo v
svojih ponudbah poleg cene in plačilnih pogojev opredelili še :
– poslovni in razvojni načrt družbe po
prevzemu sredstev za obdobje petih let,
– plan investicij v proizvodno opremo in
opremo za zaščito okolja,
– politiko zaposlovanja in garancije v
zvezi s tem,
– poslovne in finančne reference ponudnika.
4. Prispele ponudbe bo ocenila posebna
komisija za oceno ponudb. Pri izbiri bodo
imeli prednost aktivni investitorji.
5. Odločitev o najboljšem ponudniku bo
na podlagi priporočila komisije za oceno
ponudb sprejeta predvidoma v 30 dneh po
končanem zbiranju ponudb.
Ponudbe morajo biti poslane s priporočeno pošiljko na Sklad RS za razvoj d.d.,
Kotnikova 28, Ljubljana, najkasneje do
30. 11. 1996 do 12. ure, in sicer v zapečatenih ovojnicah z oznako “Projekt Godovič”.
Družba na podlagi tega razpisa ni
zavezana skleniti pogodbe o prodaji sredstev z najboljšim ali katerim koli ponudnikom.
Za morebitne dodatne informacije v zvezi s to objavo se obrnite na Sklad RS za
razvoj d.d., Kotnikova 28, Ljubljana, tel.
061/13-33-101, faks 061/13-13-307, Bojan
Ojsteršek.
Sklad RS za razvoj, d.d.
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Št. 15-55/96
Ob-4684
Mestna občina Novo mesto, Sekretariat
za izobraževanje, vzgojo, zdravstvo in socialne zadeve Novo mesto, Novi trg 6, tel.
068/317-197, faks 068/317-157, objavlja

Ob-4618
Občina Vojnik, na podlagi 21. člena odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter
pokopališke in pogrebne dejavnosti v
Občini Vojnik in koncesijskega akta
objavlja

potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih
organov,
– da podajo jamstva, da bodo zagotovili
ustrezno število delavcev usposobljenih za
izvajanje prevzetih del,
– da predložijo ustrezno višino zavarovanja (varščino), najmanj v višini 500.000
SIT, za kvalitetno izvajanje gospodarske
javne službe. Če izbrani kandidat v roku ne
vplača varščine, se odlčba o izbiri razveljavi,
– da predložijo razvojni program in poslovni načrt z odprto kalkulacijo cen in predlaganim standardom kakovosti in obsega
storitev ter predlogom višine koncesijske
dajatve,
– ponudniki za izvajanje pogrebne
dejavnosti morajo predložiti tudi dokazila,
da razpolagajo z ustreznimi tehničnimi
sredstvi in prostori za izvajanje dejavnosti,
– da predložijo dokazila, reference, ipd.,
ki potrjujejo, da imajo potrebna znanja
in izkušnje za izvajanje razpisane javne
službe.
6. Med prijavljanimi kandidati izbira posebna komisija, ki jo imenuje občinski svet
na podlagi naslednjih kriterijev:
– dokazila o izpolnjevanju minimalnih
pogojev,
– kvaliteta in realnost predloženega poslovnega načrta ter razvojnega programa (ciljev) in višina koncesijske dajatve,
– predlagani standard (kvaliteta obsega)
ter cena storitev,
– dosedanje reference ponudnika ter,
– višina jamstva (varščina) za uspešnost
izvajanja gospodarske javne službe.
Komisija za izbiro lahko odloči, da ne
izbere nobenega od prijavljenih kandidatov.
V upravnem postopku odloči tajnik Občine Vojnik.
7. Vsa potrebna dokumentacija (predpisi, občinski razvojni načrt s tega
področja, minimalni standardi storitev,
ipd.)
ter dodatne informacije
so
zainteresiranim na voljo na Občini
Vojnik, Keršova ul. 1, Vojnik. Tendenčna dokumentacija se plača v višini
10.000 SIT.
Kontaktni osebi sta Mojca Bombek in
Jelka Gregorc, tel. 063/772-125 vsak dan
od 8. do 10. ure.
8. Rok za prijave je 30 dni od objave v
Uradnem listu RS.
9. Prijave na javni razpis je potrebno
poslati v zaprti ovojnici na naslov Občina
Vojnik, Keršova ul. 1, 3212 Vojnik, s pripisom: “Ne odpiraj – Prijava za koncesijo
za opravljanje pokopališke dejavnosti”. O
izbiri bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh
po izbiri.
Občina Vojnik

razpis
nagrad na področju inovativne in
raziskovalne dejavnosti za leto 1996 v
MO Novo mesto
Nagrade razpisujemo za naslednja področja:
1. 8 nagrad za raziskovalne dosežke in
inovativno delo (45.000 SIT/nagrada),
2. 2 nagradi za mentorsko delo z mladimi (36.000 SIT/nagrada),
3. 2 nagradi za raziskovalno delo mladih
(27.000 SIT/nagrada),
4. 1 nagrada za življenjsko delo (90.000
SIT/nagrada).
Rok za oddajo prijav je 19. november
1996. Prijave pošljite na naslov: MO Novo
mesto, sekretariat za vzgojo, izobraževanje,
zdravstvo in socialne zadeve, Novi trg 6,
8000 Novo mesto, s pripisom “nagrade za
inovativno in raziskovalno delo”.
Predlogi morajo vsebovati najmanj naslednje podatke:
– podatke o predlagatelju (podjetje, zavod...),
– podatke o kandidatu (ime, priimek,
rojstni podatki, EMŠO, domači naslov, izobrazba, delovno mesto),
– za katero od razpisanih nagrad predlagate kandidata,
– utemeljitev predloga:
– utemeljitev predloga ne sme biti samo informacija o inovaciji ali raziskovalnem dosežku, pač pa mora biti utemeljeno
kandidatovo delo oziroma njegove zasluge
za inovacijo ali raziskovalni dosežek. Pričakujemo tudi podatke o uporabnosti in trženju izdelkov, ki so rezultati inovacij oziroma raziskovalnega dela,
– za mentorsko delo z mladimi mora
biti iz utemeljitve med drugimi razvidno
tudi koliko časa je kandidat že mentor in
kakšne rezultate so dosegli mladi pod njegovim mentorstvom. Po možnosti priložite
kopije priznanj, ki so jih dobili mladi ali
kak drug dokument iz katerega bo razvidno,
da so mladi prejeli nagrade pod menotrstvom predlaganega kanddiata,
– predlog za razikovalno delo mladih
naj ne temelji le na eni raziskavi, pač pa naj
obsega podatke o kandidatu tudi za njegovo
siceršnjo aktivnost na področju raziskovalne dejavnosti (udeležba na raziskovalnih taborih, tekmovanjih itd.). K predlogu priložite kopije dokumentov, na katere boste oprli vaš predlog,
– predlog za življenjsko delo naj vsebuje dokumentirane podatke, iz katerih bodo razvidni izjemni dosežki, dolgoletno delo in poseben pomen dela kandidata na področju inovativne oziroma raziskovalne dejavnosti za MO Novo mesto.
Dodatne informacije lahko dobite na
zgornjem naslovu oziroma telefonski številki (Matjaž Vrčko).
Mestna občina Novo mesto
Sekretariat za izobraževanje,
vzgojo, zdravstvo in socialne zadeve

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe urejanje
pokopališč ter pokopališke in pogrebne
dejavnosti
1. Koncesija se podeljuje za dejavnost
urejanja pokopališč in za opravljanje pokopališke dejavnosti na pokopališču v Vojniku, ter za pogrebno dežurno službo za območje Občine Vojnik.
Urejanje pokopališč sestavljajo: vzdrževanje pokopališč, razdelitev pokopališč na
posamezne zvrsti grobov, prekope grobov
in opustitev pokopališč ter zajema predvsem
naslednja dela:
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov ter
snega,
– odvoz odpadkov na odlagališče,
– košnja zelenic,
– urejanje in obrezovanje žive meje,
– vzdrževanje poti,
– manjša vzdrževalna dela na objektih in
napravah,
– vodenje katastra pokopališča,
– določanje posameznih zvrsti grobov,
– ostala dela, ki sodijo v ta okvir.
Pokopališke dejavnosti se izvajajo na pokopališču in so predvsem naslednje:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– izkop in zasip jame,
– zaščita sosednjih grobov,
– prva ureditev groba,
– izvajanje pokopališke dežurne službe.
Razpisana koncesija se lahko podeli le
enemu koncesionarju, koncendent pa zanjo
zagotavlja monopol.
Pogrebna dejavnost se izvaja na celotnem območju občine in zajema:
– izvajanje pogrebne dežurne službe,
– urejanje dokumentacije.
Razpisana koncesija se lahko podeli le
enemu koncesionarju, koncendent pa zanjo
ne zagotavlja monopola.
2. Koncesionar lahko opravlja tudi druge tržne dejavnosti, ki so po naravi združljive s koncesijo.
3. Koncesija se podeljuje za dobo, ki jo
določi ponudnik v ponudbi in je odvisna od
razvojnega programa, ki ga predlaga. Doba
za prevzem koncesije ne more biti daljša od
10 let. Koncesionar za koncesijo plačuje
koncesijsko dajatev. Višino predlaga ponudnik s ponudbo.
4. Koncesionarju za urejanje pokopališč
in pokopališko dejavnost se podeli javno
pooblastilo.
5. Ponudniki za pridobitev koncesije morajo izpolnjevati naslednje minimalne tehnične, kadrovske in druge pogoje:
– da so registrirani za izvajanje razpisane dejavnosti in da imajo za to

Št. 20/96
Ob-4693
Unileasing, d.o.o., Dunajska 107, Ljubljana, objavlja
javno dražbo
za prodajo naslednje rabljene opreme:

Št. 62 – 8. XI. 1996

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Vrsta opreme

Leto
izdelave

Št.
kom

Izklicna cena
v SIT

1. Stroj za mletje mesa KOLBE FLEISCHWOLF, komplet
2. Stroj za sekljanje REX KUTTER tip HK 65, 1300 kg,
komplet
3. Pik injektor RUEHLE PR8, 8-igelni, 100×50×130,
95 kg, 1 kW
4. Stroj za vakum. pakiranje KRAEMER & GREBE,
60×50×100 cm, 110 kg, 1,1 kW
5. Ledomat MAYA, SA 100, 75×75×110 cm, 130 kg, 0,5 kW
6. Vakuumska polnilka FREY-JOBBER JP 50, z lijakom
7. Vakuumska masirka, 180 l, REWI TUMBLER,
z račun. krmilj.
8. Stroj za spenjanje pakir. mesa in izdelkov POLYCLIP
do premera 130 mm
9. Elektronska zidna tehtnica ALBA ZT-FW 150/50
z dodatno opremo
10. Elektronska tirna tehtnica ALBA KT-AD 600/02
s konstrukcijo in dodatno opremo
11. Elektronska namizna tehtnica ALBA ST-FW30/10,
z dodatno opremo (tiskalnik, časovni modul)
12. Komora za dimljenje MAURER, s prog. rač. krmilj.
s pripadajočoopremo (voziček 185×110×100 cm,
za 200 do 400 kg izdelkov)
13. Hladilniški izparilci in kompresorji za hladilnico
izdelkov, za hladilnico svežega mesa, za razsekovalnico
in za zmrzovalnico 3 × LTH, 1 × DORIN
14. Zračni kompresor PULSAR 400 M, s cevnim razvodom
15. Klima naprava RHOS
16. Naprava za evidenco prisotnosti do 50 oseb,
ŠPICA, PAKET CHECK 09
17. Video nadzor PANASONIC

1994

1

640.000

1994

1

1,750.000

1994

1

450.000

1994
1994
1994

1
1
1

370.000
320.000
2,750.000

1994

1

1,700.000

1994

1

500.000

1994

1

450.000

1994

1

720.000

1995

1

270.000

1994

1

3,800.000

1995
1995
1995

1
1
3

2,200.000
140.000
600.000

1995
1995

1
2

360.000
430.000

Javna dražba bo dne 19. 11. 1996, v prostorih firme MST, d.o.o., Blatnica 1/a, Trzin, ob 12. uri (Industrijska cona Trzin).
Dražitelji morajo najkasneje en dan pred
javno dražbo vplačati 10% varščine od izklicne cene, in sicer na žiro račun firme
Unileasing, d.o.o., št. 50100-601-59689. Potrdilo o plačani varščini morajo dražitelji
predložiti dražbeni komisiji pred pričetkom
dražbe. Uspešnemu dražitelju se bo varščina vštela v kupnino oziroma v plačilo lastne
udeležbe v primeru leasinga, neuspešnemu
dražitelju pa bo varščina vrnjena v 5 dneh
po končani dražbi v nominalni vplačani
vrednosti in brez obresti.
Dražitelji so lahko tako pravne kot fizične osebe. Nakup je možen v celoti za vso
opremo skupaj oziroma ločeno po opremi.
Opremo, ki je last firme Unileasing, d.o.o.,
je možno kupiti oziroma jo prevzeti v leasing. Kupoprodajno oziroma leasing pogod-

bo mora uspešni dražitelj skleniti najkasneje v 8 dneh po javni dražbi. Plačilo preostale kupnine oziroma 30% lastne udeležbe, če
gre za leasing posel, je potrebno realizirati
najkasneje v 8 dneh po končani dražbi. Prometni davek in eventualno nastale stroške
demontaže opreme plača dražitelj – kupec
in niso zajeti v zgoraj navedeni ceni. Opremo je možno prevzeti takoj po celotno realiziranem plačilu oziroma po vplačilu 30%
lastne udeležbe, če gre za leasing. Oprema,
ki je predmet javne dražbe, se kupuje oziroma prevzema v leasing po načelu “videno-kupljeno”.
Za vse informacije glede opreme se lahko
interesenti obrnejo na podjetje Unileasing,
d.o.o., tel. 061/1682-041, faks 061/1682-317,
vsak dan od 8. do 16. ure. Ogled opreme bo
19. 11. 1996 ob 10. uri, v prostorih firme
MST, d.o.o., Blatnica 1/a, Trzin.
Unileasing, d.o.o.

Ob-4676
Skupščina družbe Seba S & G, trgovina
in storitve, d.o.o., s sedežem v Kranju, Kidričeva 47/a, vpisane v sodni register pri
Okrožnem sodišču v Kranju pod št. reg.
vložka 1-01331-00, z osnovnim kapitalom
6,228.000 SIT, je dne 27. 9. 1996
sprejela

Ob-4626
Adriatic zavarovalna družba, d.d., Koper, preklicuje veljavnost naslednjih zavarovalnih polic in OSE: ZK 03317696, ZK
00317698.

sklep,
osnovni kapital družbe se zmanjša tako,
da na dan 30. 11. 1996 znaša 1,500.000 SIT.
V skladu s 454. členom ZGD pozivamo vse upnike družbe Seba S & G,
d.o.o., da se zglasijo pri družbi in izjavijo
ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Seba S & G, d.o.o., poslovodstvo

Dobnikar Ana, Podutiška 230, Ljubljana, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 27 1427/94. s-62227
Dolanc Martina, Golovec 22 a, Trbovlje,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
56-0314/94. g-29148
Dominko d.o.o., Ob studenčici 4, Ptuj,
preklicuje izjavo o ustreznosti vozila Audi
A4 1.8 avant, št. AO 186323. p-62002
Grimx d.o.o, Ljubljanska cesta 67,
Kočevje, preklicuje potrdilo za registracijo

Stran 4381
avtomobila Opel Vectra 1.6.GL, letnik 1993,
št. šasije WOLOOOO89P1048684, št. motorja 6061 z dne 20.5.1996. s-62022
Grimx d.o.o., Ljubljanska c. 67, Kočevje,
preklicuje potrdilo za registracijo vozila
OpelAstra 1.4,letnik 1995, št. šasije
WOLOOOO58S5227441,
št.
motorja
C14SEO2BX4309. št. UCD 1866 z dne
5.3.1996. s-62001
Grimx d.o.o., Ljubljanska cesta 67,
Kočevje, preklicuje potrdilo za registracijo
avtomobila Opel Astra 1.4, letnik 1995, št.
Šasije WOLOOOO58S5213654, št. motorja
C14NZ02BW6164, št. UCD 2580 z dne
14.3.1996. s-62003
Grimx d.o.o., Ljubljanska cesta 67,
Kočevje, preklicuje potrdilo za registracijo
avtomobila Opel Astra 1.4 GL, letnik 1995,
št. šasije WOL000058S2674790, št. motorja C14SEO2BV2866, št. UCD 38 z dne
15.1.1996. s-62006
Grimx d.o.o., Ljubljanska cesta 67,
Kočevje, preklicuje potrdilo za registracijo
avtomobila Opel Astra 1.4 Karavan, letnik
1992, št. šasije WOL000051P2576571, št.
motorja C14NZ19935742, št UCD 1516 z
dne 28.2.1996. s-62007
Grimx d.o.o., Ljubljanska cesta 67,
Kočevje, preklicuje potrdilo za registracijo
avtomobila Opel Astra 1.4.GLS, letnik 1995,
št. šasije WOLOOOO59S5205808, št. motorja C14SE02BV6912, št. UCD 3078 z dne
31.3.1996. s-62009
Grimx d.o.o., Ljubljanska cesta 67,
Kočevje, preklicuje potrdilo za registracijo
avtomobila Opel Astra 1.6 GL, letnik 1993,
št. šasije WOL000053P6007561, št. motorja X16SZ02V96305, št. UCD z dne
20.5.1996. s-62010
Grimx d.o.o., Ljubljanska cesta 67,
Kočevje, preklicuje potrdilo za registracijo
avtomobila Opel Astra 1.6 GLS, letnik 1993,
št. šasije WOL000059P5323191, št. motorja 323191, št. UCD 6061 z dne 20.5.1996.
s-62011
Grimx d.o.o., Ljubljanska cesta 67,
Kočevje, preklicuje potrdilo za registarcijo
avtomobila Opel Astra 1.7 D, letnik 1993,
št. šasije WOLOOOO53P2701390, št. motorja 17DR14437637, št. UCD 1519 z dne
28.2.1996. s-62012
Grimx d.o.o., Ljubljanska cesta 67,
Kočevje, preklicuje potrdilo za registracijo
avtomobila Opel Astra 1.8 GL, letnik 1993,
št. šasije WOLOOOO51P2620284, št. motorja C18NZ14332946, št. UCD 3317 z dne
26.3.1996. s-62013
Grimx d.o.o., Ljubljanska cesta 67,
Kočevje, preklicuje potrdilo za registracijo
avtomobila Opel Astra 1.8, letnik 1993, št.
šasije WOLOOOO59P5104386, št. motorja
C18NZ14339314 z dne 20.5.1996. s-62014
Grimx d.o.o., Ljubljanska cesta 67,
Kočevje, preklicuje potrdilo za registracijo
avtomobila Opel Astra 1.8 Club, letnik
1992, št. šasije WOLOOOO51P2538572,
št.motorja 538572, št. UCD 3317 z dne
26.3.1996. s-62017

Stran 4382
Grimx d.o.o., Ljubljanska cesta 67,
Kočevje, preklicuje potrdilo za registracijo
avtomobila Opel Vectra 1.6GL, letnik 1992,
št. šasije WOLOOOO87P1O46456, št. motorja C16NZO2T94930, št. UCD 6063 z dne
20.5.1996. s-62018
Grimx d.o.o., Ljubljanska cesta 67,
Kočevje, preklicuje potrdilo za registracijo
avtomobila Opel Vectra 1.6 i, št. šasije
WOLOOOO87P5305438,
št.
motorja
305438, št. UCD 814 z dne 13.2.1996.
s-62019
Grimx d.o.o., Ljubljanska cesta 67,
Kočevje, preklicuje potrdilo za registracijo
avtomobila Opel Vectra 1.6, letnik 1994, št.
šasije WOLOOOO87R7575664, št. motorja
C16NZO2Z91057, št. UCD 2758 z dne
15.3.1996. s-62023
Grimx d.o.o., Ljubljanska cesta 67,
Kočevje, preklicuje potrdilo za registracijo
avtomobila Opel Vectra 2.0 i GL, letnik
1992, št. šasije WOLOOOO87NV265335,
št. motorja C2ONE31051971, št. UCD 3317
z dne 26.3.1996. s-62024
Grimx d.o.o., Ljubljanska cesta 67,
Kočevje, preklicuje potrdilo za registracijo
avtomobila Opel Omega 2.O GL, št. šasije
WOLOOOO67N2107647,
št.
motorja
C20NE25571168, št. UCD 940 z dne
15.2.1996. s-62026
Grimx d.o.o., Ljubljanska cesta 67,
Kočevje, preklicuje potrdilo za registracijo
avtomobila Opel Frontera 2.3 TD, letnik
1993, št. šasije SED5JMWL4PV547986, št.
motorja 23TDROO77102, št. UCD 4332 z
dne 16.4.1996. s-62027
Grimx d.o.o., Ljubljanska cesta 67,
Kočevje, preklicuje potrdilo za registracijo
avtomobila VW Passat 2.0 Karavan, letnik
1995, št. šasije WVWZZZ3AZSE132470, št.
motorja HDY035949, št. UCD 307 z dne
20.1.1996. s-62029
Grimx d.o.o., Ljubljanska cesta 67,
Kočevje, preklicuje potrdilo za registracijo
avtomobila Audi 100 2.3.E, letnik 1993, št.
šasije WAUZZZ4AZPNO82498, št. motorja ABK144505, št UCD 3317 z dne
26.3.1996. s-62030
Kajba Robert, IX. korpus 15, Piran, preklicuje štampiljko pravokotne oblike, na katerem je narisan kamion in napis CA-KA
d.o.o., prevozništvo in trgovina. g-62195
Ovijač Darinka, Ul. Gorenjskega odreda
18, Kranj, preklicuje priglasitveni list, opravilna št. 18-0598/94. s-62106
SŽ - centralne delavnice, Zaloška 217,
Ljubljana, preklicuje izkaznico za dodatno
zdravstveno zavarovanje, izdano na ime Marič Ivica, št police 2504442071. s-62337
SŽ-sekcija za promet, Trg OF 6, Ljubljana, preklicuje izkaznico za dodatno
zdravstveno zavarovanje, izdano na ima Jazbec Bruna, št. police LJ 2504442045.
s-62320
Zupančič Jože, Rjava cesta 27, Ljubljana, preklicuje štampiljko pravokotne oblike
z napisom Jože Zupančič Avtoprevoznik
Rjava cesta 27 Ljubljana Polje. s-62238

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine
Alibabić Safet, Glavarjeva 116, Komenda,
potni list št. AA 289410. s-62231
Ambrožic Cecilija, Erjavčeva ulica 22, Koper, preklicuje maloobmejno prepustnico, št.
AI 21418. p-62105
Arnejšek Branko, Bobenčkova 7, Ljubljana, potni list št. AA 15882. s-62181
Bavčar Igor, V Murglah 67 c, Ljubljana,
potni list št. AA 4. s-62092
Babnik Silvester, Tomačevska c. 50,
Ljubljana, potni list št. AA 447581. s-63001
Belko Laila, Ulica Metoda Mikuža 18,
Ljubljana, potni list št. BA 453065. s-62183
Beretovac Jožica, Zadružniška 44, Domžale, potni list št. AA 325496. p-62083
Berlič Ivan, Samostanska 13, Radlje ob
Dravi, potni list št. AA 023285. p-62072
Božeglav Daniel, Povir 72 A, Sežana, potni list št. AA 914889. p-62103
Brodnjak Tina, Gorišnica 24 a, Gorišnica,
potni list št. AA 988467. p-62086
Bukovec Mitja, Radomerje 14/b, Ljutomer,
potni list št. AA 525893. p-62047
Bunderla Miran, Silova 26, Velenje, potni
list št. AA 805449. p-62074
Burnik Aleš, Kosovelova 21, Žiri, potni
list št. BA 422826. s-62207
Burnić Mesuda, Kajuhova c. 12, Šoštanj,
potni list št. BA 037104. p-62011
Čeh Marjan, Rusjanov trg 1, Ljubljana, potni list št. BA 187161. s-62279
Čeligo Viktorija, Sečovlje 18/A, Sečovlje,
maloobmejno prepustnico, št. 1196. g-62309
Černič Ana Marija, Zaloška c. 98, Ljubljana, potni list št. AA 528002. s-62334
Čeru Goran, Brilejeva ulica 15, Ljubljana,
potni list št. AA 537533. s-62032
Čivre Jožef, Čentiba 13, Lendava, potni
list št. AA 820376. p-62052
Dominik Marko, Ilirska 16, Ljubljana, potni list št. AA 243367. s-62192
Donša Marija, Lendavska 45 a, Murska Sobota, potni list št. BA 114780. p-62068
Fakuč Andraž, Bratov Hvalič 90, Šempeter
pri G., potni list št. AA 982919. p-62009
Florjančič Marija, Golniška cesta 12, Mlaka pri Kranju, potni list št. AA 089522.
s-62274
Florjančič Vladislav, Golniška cesta 12,
Mlaka pri Kranju, potni list št. AA 089521.
s-62273
Galjot Boštjan, Ljubljanska 5, Kamnik,
potni list št. BA 2231. s-62184
Gojić Nenad, Vilharjeva 13, Pivka, potni
list št. AA 642977. p-62024
Golob Tomaž, Pokopališka 1, Ljubljana,
potni list št. BA 414901. s-62098
Gomilšek Milan, Prešernova 19, Ptuj, potni list št. BA 392406. p-62100
Gorjup Igor, Teharje 66, Teharje, potni list
št. AA 277757. p-62066
Grlica Silvester, Ul. B. Magajne 12, Izola,
maloobmejno prepustnico, št. AI 82944. p-62060
Habič Mateja, Zaloška c. 98, Ljubljana,
potni list št. BA 155159. s-62335
Horvat Terezija, Žižki 15, Lendava, potni
list št. BA 535344. p-62031
Horvat Zdenko, Pušča 83, Černelavci, potni list št. AA 994964. p-62055
Ilić Milivoj, Šalara 52, Koper, maloobmejno prepustnico, št. AI 95459. g-62146
Intera d.d. Sendy comerc d.o.o, Dantejeva
2, Izola, zavarovalno polico, št. AO360917.
g-62290

Št. 62 – 8. XI. 1996
Jakomin Robert, Borštnarjeva 10, Brezovica, potni list št. BA 342622, izdala UE Škofja
Loka. s-62104
Jordanovski Novica, Miklošičeva ulica 10,
Ptuj, potni list št. AA 774532. p-62099
Jovičič Goran, Plešičćeva 45, Ljubljana,
potni list št. BA 377285. s-62232
Jošt Samo, Dobravica 43, Ig, potni list št.
AA 319101. s-62360
Kabir Khan Majid, Hudovernikova ulica 13,
Ljubljana, potni list št. AA 676292. s-62048
Kapun Drago, Iga Grudna 11, Ljubljana,
potni list št. AA 225416. s-62066
Kasumović Meho, Ulica Lojzke Štebejeve
1, Ljubljana, potni list št. AA 602231. s-62189
Kavčič Pavla, Kuratova ulica 17, Kranj,
potni list št. BA 580814. s-62275
Kavčič Peter, Ul. bratov Jančar 9, Ljubljana, potni list št. AA 57661. s-62326
Kobal Franc, Triglavska 21 A, Bled, potni
list št. AA 044943, izdala UE Radovljica.
p-62079
Konič Ivana, Goriška ulica 5, Šempeter pri
G., maloobmejno prepustnico, št. AI19957.
p-62067
Kovač Marija, Šegovci 44 c, Apače, listino, SOP, št 9081. p-62044
Krajnc Jože, Drožanska cesta 55, Sevnica,
potni list št. AA 628570. p-62046
Kunc Mitja, Pristava 27, Črna, potni list št.
BA 551221. g-62094
Kušče Vida, Spodnje Škofije 66 i, Škofije,
maloobmejno prepustnico, št. AI 21594.
g-62147
Kušče Živa, Sp. Škofije 66 i, Škofije, potni
list št. BA 5051. p-62061
Lenard Jelka, Razlagova 29, Maribor, potni list št. AA 749526. p-62077
Ljubotina Valentina, Prešernova 82, Grosuplje, potni list št. AA 431353. s-62036
Majcen Marjan, Štantetova 20, Maribor,
potni list št. BA 283240. p-62007
Majhen Damijan, Kardeljeva c. 57, Maribor, potni list št. BA 294647. p-62010
Maver Stanko, Ul. Pregarčevih 20, Maribor, potni list št. AA 323062. p-62057
Mikelj Boštjan, Belska cesta 7, Preddvor,
potni list št. AA 346062, izdala UE Kranj.
s-62186
Možič Silvester, Janževa gora 56, Ruše,
preklic potnega lista, objavljen v UL RS, št.
42-43/96. p-62096
Mujić Ferid, Ruska ulica 1, Ljubljana, potni list št. AA 306087. s-62254
Murn Anica, Cerkniška ulica 15, Ljubljana, potni list št. AA 714597. s-62247
Nemeš Lucija, Aškerčeva ulica 8, Slovenske Konjice, potni list št. BA 204313. p-62064
Nikolić Predrag, Pot k Savi 76 g, Ljubljana, potni list št. AA530403, izdala UE Ljubljana. s-62314
Nikolić Vesna, Pot k Savi 76 g, Ljubljana,
potni list št. AA 929554, izdala UELjubljana.
s-62315
Novakovič Rozalija, I Proletarska 197,
Budva, potni list št. BA 286236. p-62048
Nuiovski Šerif, Ulica Tončka Dežmana 4,
Kranj, potni list št. BA 526075. s-62059
Ogorevc Marko, Fram 162, Fram, potni
list št. BA 143487. p-62075
Orličnik Jožefa, Vešenik 25, Slovenske Konjice, potni list št. AA 720748. p-62069
Pavšič Ivan, Trg padlih za svobodo 8, Izola, maloobmejno prepustnico, št. AI 57004.
p-62081
Pelicon Aleš, Župančičeva ulica 20, Koper, maloobmejno prepustnico, št. AI 37024.
p-62008
Petek Janez, Senešci 1, Ormož, potni list
št. AA 29450. p-62080
Pečnik Jožefa, Čečovje 24, Ravne na Koroškem, potni list št. AA 841916. p-62070
Planinc Marko, Smetanova ulica 38/A, Maribor, potni list št. AA 137171. p-62050

Št. 62 – 8. XI. 1996

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 4383

Plut Drago, Martina Krpana 2, Ljubljana,
potni list št. AA 597555. s-62260
Podkrajšek Damjana, Bevkova ul. 7, Žalec, potni list št. AA 965198. s-62301
Popit Mateja, Stara cesta 31, Vrhnika, potni list št. AA 131832. s-62034
Popovič Nikola, Mazovčeva pot 3, Ljubljana, potni list št. AA 447325. s-62041
Potrpin Jernej, Dobovec 29 a, Trbovlje,
potni list št. AA 335860. s-62039
Prebilič Vladimir, Dolga vas, Omerzova
38, Kočevje, potni list št. AA 738201. s-62046
Prevc Uroš, Zoisova 17, Kranj, potni list
št. AA 797649, izdala UE Kranj. s-62185
Prologar Alenka, Ozare 7, Slovenj Gradec,
potni list št. BA 394788. p-62062
Radman Desideria, Drabošnjakova 18,
Ljubljana, potni list št. BA 206898, izdala UE
Ljubljana. s-62214
Ravšer Bogdan, Vuhred 50, Vuhred, potni
list št. BA 0194766. p-62023
Rečnik Tadej, Borštnikova ul. 77, Maribor, potni list št. AA 298136. p-62065
Rožič Rudolf, Balan str 233, Munchen,
potni list št. AA 565626. p-62102
Selman Kemal, Brilejeva 9, Ljubljana, potni list št. BA 522288. g-62244
Sember Borislav, Jakčeva 31, Ljubljana,
potni list št. BA 110567. s-62160
Shala Ilaz, Čežarji, C.I Istrske br. 78, Koper, maloobmejno prepustnico, št. 33733.
p-62104
Sitar Branko, Steletova 13, Kamnik, potni
list št. BA 308800. p-62004
Sočič Ernest, Radmirje 81, Mozirje, potni
list št. AA 430150. p-62106
Stepan Marta, Rižana 9, Koper, maloobmejno prepustnico, št. AI 68065. g-62311
Stojnšek Mitja, Škalce 27, Slovenske Konjice, potni list št. AA 970271. p-62073
Strgar Tomaž, Bratovževa ploščad 10,
Ljubljana, potni list št. AA 593761. s-62243
Stubej Uroš, Pribinova 5, Ljubljana, potni
list št. AA 673001. s-62049
Stubelj Filip, Renče 39/D, Renče, potni
list št. AA 35267. p-62025
Suhodolnik Rudi, Vavča vas 69, Tišina,
potni list št. AA 414055. p-62045
Svetelj Aleksander, Reševa ulica 9, Kranj,
potni list št. AA 626117. s-62042
Svetličič Sebastjan, Triglavska 49, Idrija,
potni list št. AA 949334. p-62071
Šutič Sinadin, Nazorjev trg 5, Koper, maloobmejno prepustnico, št. VS -26936.
p-62003
Švab Iztok, Škapinova 15, Celje, potni list
št. BA 505703. p-62026
Tkalec Ivan, Mezgovci ob Pesnici 33, Dornava, potni list št. AA 635799. g-62310
Umek Miha, Saveljska cesta 96 A, Ljubljana, potni list št. AA 597521. s-62062
Uršič Ljubica, H. Freyerja 4, Idrija, potni
list št. BA 250853. p-62049
Vehovar Milan, Pečica 42, Šmarje pri Jelšah, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l.
RS, št. 59/96. g-62307
Volaj Jože, Dobovec 34, Trbovlje, potni
list št. AA 335894. s-62040
Volaj Špela, Dobovec 34, Trbovlje, potni
list št. AA 335896. s-62038
Zadravec Biljana, Beblerjev trg 6, Ljubljana, potni list št., št. BA 334932. p-62059
Zakonjšek Jasmina, Keršičev hrib 17, Trbovlje, potni list št. AA 127411. s-62037
Zupan Janez, Omersova 61, Ljubljana, potni list št. AA 81522. s-62204
Žabkar Andi, Hladnikova c. 41, Ljubljana,
potni list št. BA 289588. s-62344

Alibabić Safet, Glavarjeva 116, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 10672.
s-62230
Andrejek Marijan, Na Korošci 22 A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
935152, št. reg. 147137. s-62342
Arpad Klemen, Križevci 2, Križevci v
Prekmurju, zavarovalno polico, št. 0337913.
p-62038
Babajić Zahid, Goriška c. 43, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22171. p-62021
Babič Matjaž, Gračišče 8 a, Gračišče, zaključno spričevalo. g-62268
Babič Nina, Aškerčeva 2, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 16540. p-62058
Bac Luka, Tržaška 49, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 36751. s-62203
Baranja Rok, Kranjska 8, Medvode, dijaško
mesečno vozovnico, št. 35582. s-62302
Beganović Samir, Glinškova ploščad 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1076065, št. reg. 211228. s-62264
Bella Belinda, Dolenjska 210, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 61083.
s-62153
Benec Stanislav, Podklanec 60, Vinica, zaključno spričevalo. p-62033
Berce Petra, Topniška 45, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 12528. s-62223
Bizjak Ester, Obrtniška 4, Koper, listino.
g-62288
Bobek Boris, Brilejeva ulica 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
630967, št. reg. 71792. s-622767
Bobič Dragana, Prešernova cesta 19, Ljubljana, delovno knjižico. s-62053
Bogataj Aleš, Žiri, vozniško dovoljenje,
kat. BCEGH, št. 17056. g-62142
Bola Martin, Šuštarjeva kolonija 4, Trbovlje, spričevalo Poklicne avtomehanične šole,
št. 189/77. s-62087
Bola Martin, Šuštarjeva kolonija 4, Trbovlje, spričevalo šole za poklicne voznike na
Ježici, izdano leta 1980. s-62088
Borak Dejana, Gradišče nad Pijavo gorico
178, Škofljica, letno vozovnico, na relaciji
Ljubljana - Gradišče. s-62213
Borjančič Andrej, Škapinova 1, Sežana,
spričevalo o zaključnem izpitu Kovinarske šole v Kopru, izdano leta 1983. g-62355
Borošak Martin, Slogonsko 36 D, Kapele,
delovno knjižico. s-62349
Boštjančič Marija, Redelongijeva ulica 15,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 389209.
s-62224
Boštjančič Patrik, Podgrad 3 c, Podgrad,
spričevalo 1. letnika Kovinarske šole Koper,
izdano leta 1991. g-62073
Bračko Stanislava, Lastomerci 15, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12949. p-62035
Brecelj Maruša, Beljaška 32, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 9788. s-62082
Bregar Tomaž, Vikrče 14 e, Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 151234.
s-62095
Brelih Alojz, Koprivnik 36, Žiri, vozniško
dovoljenje, kat. ABGF, št. 11702. g-62363
Brišar Andreja, Gunceljska 13, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 6518. s-62210
Briški Bena, Marije Hvaličeve 26, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 8166, izdal LPP. s-62065
Brodnjak Tina, Gorišnica 24 a, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34071, izdala UE Ptuj. g-62266
Brodnjak D., Gorišnica 24 A, Gorišnica,
prometno dovolenje, št. 000980718, izdala
UE Ptuj. g-62267
Brudar Slavko, Novo mesto, vozniško dovoljenje, št. 9419. g-62145
Brumec Milena, Gorenjskega odreda 2,
Kranj, spričevalo o končani OŠ, št. 550/93.
g-62133

Bugari Irfan, Vrh pri Ljubnu 17, Novo mesto, delovno knjižico, št. 40156. g-62138
Bunderla Milan, Silova 26, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18771. p-62016
Car Romana, Tavčarjeva 3/B, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. 1022418. g-62058
Car Romana, Tavčarjeva 3 b, Jesenice, prometno dovoljenje. g-62063
Caserman Judita, Vrtnarija 16, Vrhnika, dijaško mesečno vozovnico, št. 4600 - kombinirana, na relaciji Vrhnika - Ljubljana in LPP.
s-62090
Celestina Sidonija, Mlakarjeva ulica 1,
Mengeš, indeks Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani. s-62327
Celin Jerneja, Štihova 25, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 6524. s-62028
Cerar Lea, Šetrovičeva 16, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 13511. s-62211
Cerar Miha, Škrjančevo 8 a, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3387. s-62283
Cigale Mojca, Rozmanova 8, Piran, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11257, izdala
UE Piran. s-62215
Cimerman Tanja, Kompolje 9, Videm Dobrepolje, dijaško mesečno vozovnico, št. 1047,
na relaciji Ljubljana - Kompolje. s-62060
Čeh Denis, Cvetkova 4, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, št. 24629. p-62037
Čeh Robert, Mariborska 53 A, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 37589.
g-62358
Čelofiga Manica, Metleče 21, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26017.
p-62014
Čoralič Sabina, Titova 76, Jesenice, zaključno spričevalo , izdan leta 1983, na ime
Kapič Sead. g-62129
Črv Matjaž, Breg 122, Žirovnica 64274,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 486643.
g-62343
Džambič Mehmed, Leningrajska 33, Maribor, izkaznico za dodatno zdravstveno zavarovanje. g-62122
Damjanovič Husmija, Zgornje Duplje 65,
Duplje, vozovnico, št. 470409, izdal Alpetour
Škofja Loka. g-62080
Danev Saško, Kebetova ulica 23, Ljubljana, delovno knjižico. s-62339
Dellore Giordano, Vrtna 13, Izola, potrdilo
za radiotelegrafista, št. 02/09-2388/89-12.
g-62368
Delovec Bojan, Srednja vas 84, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 288913,
št. reg. 9460, izdala UE Kranj. s-62107
Demšar Mateja, Andreaševa 16, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 18701,izdal
LPP. s-62167
Dirricchardi Muzga Rinaldo, Dežmanova
1, Lesce, preklic vozniškega dov., objavljen v
UL RS, št. 59/96. p-62087
Dolenc Jule, Zgornje Bitnje 50 a, Žabnica,
vozovnico, izdal Alpetour. g-62176
Domazet Nataša, Staneta Rozmana 5,
Kranj, spričevalo o končani OŠ. g-62075
Dornik Boris, Sallaumines 9, Trbovlje, zaključno spričevalo Poklicne kovinarske šole
Trbovlje. g-62155
Drakslar Julijana, Tenetiše 28, Golnik, zavarovalno polico, št. 445242/0390447.
g-62340
Drakul Mino, Smrtnikova ulica 4, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 004836,
izdal LPP. s-62178
Drača Barbara, Ulica bratov Učakar 30,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
9610, izdal LPP. s-62180
Drpić Minatti Marko, Groharjeva 14, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.16698.
s-62093
Dugonjič Emil, Gančani 203, Beltinci, vozniško dovoljenje, št. 26344. p-62063
Fister Roman, Levčeva 16, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23099. s-62086

Druge listine
Ažber Alenka, Šlandrova 1 c, Velenje, dijaško mesečno vozovnico, št. 36363. s-62304
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Frelih Marko, Kebetova ulica 18, Kranj,
investicijski kupon, št. CKOO1899, izdan
6.11.1995. s-62051
Furlan Gregor, Dunajska cesta 103, Ljubljana, delovno knjižico. s-62348
Furman Boštjan, Brodarjev trg 4, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 9043.
s-62068
Gajdek Ivan, Novakova ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S931582,
št. reg. 156367. s-62072
Gašperlin Janez, Selo pri Ihanu 50, Domžale, spričevalo 3. letnika Srednje strojne šole
v Domžalah, izdano leta 1992. s-62083
Gašperut Vojko, Vanganelska 61 c, Koper,
osebno izkaznico. g-62269
Gašperut Vojko, Vanganelska 61 c, Koper,
vozniško dovoljenje. g-62271
Gjerneš Zlatko, Brolo 5, Koper, zavarovalno polico, št. 0383997. g-62182
Glavica Robert, Draževnik 8 A, Dobrovo,
delovno knjižico, serija A 0329732. s-62263
Glen Boštjan, Hudovernikova ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 850427, št. reg. 156711. s-62354
Gliha Sebastjan, Meniška vas 63, Dolenjske Toplice, vozniško dovoljenje, kat. GH,št.
31051. g-62164
Glivar Dani, Korita 6, Dobrnič, diplomo
šiviljske šole v Ljubljani, izdana leta 1986.
s-62096
Globokar Anita, Cikava 38, Grosuplje, dijaško mesečno vozovnico, št. 1845. s-62219
Gobec Marija, Cerovec pod Bočem 21 A,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 10068, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
p-62078
Godnič Ivan, Sveto 31, Komen, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 13525. s-62008
Gorjan Jožef, Gotovlje 38 a, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. ABFG, št. 11398.
g-62168
Gorkič Andrej, Cesta na Loko 16, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 38927, izdal LPP. s-62174
Grašič Franci, Beleharjeva 49, Senčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 36711.
g-62125
Grašič Franci, Beleharjeva 47, Senčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 806630, št.
reg. 36711. g-62362
Grmšek Anton, Kavškova ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
322218, št. reg. 4646. s-62016
Grom Klemen, Stara Vrhnika 90, Vrhnika,
dijaško mesečno vozovnico, št. 4476. s-62319
Grom Petra Alenka, Petrovičeva ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 893582, št. reg. 177437. s-62328
Grosek Ana, Balinarska pot 4, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 15336,izdal
LPP. s-62151
Groznik Mateja, Črni potok 22, Šmartno
pri Litiji, dijaško mesečno vozovnico, št. 9864,
izdal LPP. s-62179
Gulja Vojko, Prešernova 24, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
233678. p-62093
Gulja Vojko, Prešernova 24, Ilirska Bistrica, orožno listino, št. 2130. p-62094
Hercezi Ivan, Makoišče Donje 31, Varaždin, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta 1977. s-62070
Hervol Mihaela, Bukošek 62 b, Brežice,
delovno knjižico. g-62163
Hladnik Saša, Ješetova ulica 14 d, Kranj,
zavarovalno polico, št.0377172. s-62152
Hodžar Daša, Žabjak 3, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 5750. s-62220
Horvat Saša, Cesta v Mestni log 72, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 28710.
s-62242

Hrovat Irena, Perčeva ulica 7, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Moste, izdano leta 1968, na ime Klančar Irena. s-62282
Hunski Dušan, Dečkova 40, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 228, izdala UE
Celje. p-62108
Ilič Larisa, Ulica Franca Mlakarja 14, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, 38360, izdal LPP. s-62193
Ingolič Špela, Smoletova 10, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 24526. s-62055
Ivanec Darko, Pušče 3, Velike Lašče, zavarovalno polico, št. 380589, izdala zavarovalnica Tilia. s-62205
Jakupovič Božena, Janežičeva cesta 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2074, št. reg. 105632. s-62084
Jamnikar Anton, Šercerjeva c. 1, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12322.
p-62014
Jamnikar Anton, Šercerjeva 1, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12322.
p-62089
Jarc Monika, Voklo 39, Senčur, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 809088, št. reg.
44399, izdala UE Kranj. g-62359
Javornik Ana Marija, Dunajska 319, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 1686,
izdal LPP. s-62159
Jazbec David, Klaričeva ulica 7 A, Koper,
diplomo FNT v Ljubljani, izdana leta1984.
s-62089
Jelen Marjana, Ulica k studencu 8, Medvode, zavarovalno polico, št. 389059, izdala zavarovalnica Adiatic. s-62206
Jeraj Stanislav, Sr. Bitnje 66 a, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.S 227795,
št. reg. 4435, izdala UE Kranj. p-62006
Jerič Mitja, Komen 61 b, Komen, dijaško
mesečno vozovnico, št. 29561. s-62329
Josić Romana, Topole 19, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21822. s-62050
Jovanovič Mladen, Vojkova 41, Lucija, Portorož, zavarovalno polico, št. 0362351. g-62165
Južnič Branko, Čolnarji 6, Vas, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 2827. g-62077
Jurinčič Branka, Prisoje 8, Koper, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 22886. p-62084
Juvan Urša, Pot na most 3, Dobrunje, dijaško mesečno vozovnico, št. 389654. s-62108
Kajtazović Enes, Gregorčičeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 482098, št. reg. 191901. s-62265
Kajtna Bratomil Marijan, Arja vas 48/b,
Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12473, izdala UE Žalec. p-62095
Kamenšek Damjana, Draženci 69, Hajdina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 35597,
izdala UE Ptuj. g-62252
Kastelic Primož, Šuštarjeva kolonija 31,
Trbovlje, spričevalo 8. razreda OŠ. p-62042
Kauković Amira, Cesta v Šmartno 35,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 100495. s-62229
Kejžar Borut, Ul. H. Verdnika 17, Jesenice, delovno knjižico. g-62137
Kelher Marija Karmen, Trubarjeva ulica 8,
Brežice, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Brežice, izdano leta 1994. s-62236
Kerč Bogdan, Šaranovičeva 37, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25346.
s-62015
Kiler Anica, Trška gora 41, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14900.
p-62056
Klančnik Milan, Podgora 18, Šmartno ob
Paki, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
13392. p-62015
Knez Peter, Mengeška 68, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 11195.
s-62300
Kocman Marija, Podutiška 67 a, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 015972.
s-62352

Kogelnik Marjana, Brodarjev trg 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
146262. s-62150
Koliger Darjan, Pod cvingerjem 1, Dolenjske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.BGH,
št. 26282, izdala UE Novo mesto. g-62056
Komac Oskar, Kettejeva 17, Postojna, indeks Ekonomske fakultete v Ljubljani, izdan
leta 1985. g-62140
Koritnik Ervin, Depala vas 50, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15072.
s-62002
Kos Suzana, Sremiška 12, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 16207. p-62043
Koselj Frančiška, Bevkova 23, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3417.
g-62324
Kotnik Marija, Nova Cerkev 87, Šentjur,
vozniško dovoljenje, št. 993. p-62076
Kovač Robert, Vilharjeva ulica 4, Postojna, spričevalo OŠ Postojna , izdano leta 1985.
g-62365
Kovač Simona, Lili Novi 23, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1203. s-62341
Kovačič Irena, Kvedrova cesta 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
1041868, št. reg. 101130. s-62031
Kovačič Suzana, Zejelšje 13, Ilirska Bistrica, dijaško mesečno vozovnico, št. 015124.
s-62126
Kovič Mirko, Medvedova 18, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 163682.
s-62157
Košak Anica, Jakhlova 16, Grosuplje, diplomo Srednje šole za gostinstvo in turizem
Celje, izdana leta 1986 na ime Ramšak Anica.
s-62161
Košič Vojko, Spodnja Brežnica 20, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
15601. g-62175
Kržič Nataša, Zvonarska 9, Ljubljana, spričevalo 1.letnika, izdala Gimnazija Šentvid v
Ljubljani leta 1989. s-62113
Krajnc Maček Nives, Sav. nabrežje 8,
Laško, spričevalo. p-62052
Krajnc Stanislav, Vitanje 72, Vitanje, spričevalo o zaključnem izpitu Vajenske šole Sevnica, izdano leta 1968. g-62162
Kralj Janez, Ocvirkova 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 148521, S
930804, izdala UE Ljubljana. s-62216
Kremič Almir, Raičeva 59 c, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 35142.
s-62112
Kren Janez, Vavta vas 10, Straža, vozniško
dovoljenje, kat. F, št. 9274, izdala UE Novo
mesto. g-62069
Kreuh Jože, Breg 13, Mežica, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 1797. g-62074
Križnjak Mojca, Boštanj 5, Boštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9337, izdano
na ime Pohar. p-62034
Kristan Julijana, Pretnerjeva 2, Postojna,
indeks Visoke šole za socialno delo Ljubljana.
g-62171
Kukec Klavdija, Breg 42, Polzela, indeks
Srednje tehnične šole Maršala Tita v Celju.
s-62261
Kurent Magdalena, Jamova 52, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 90090, št.
S 732843. s-62091
Kuč Šefko, Ulica Staneta Žagarja 55,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
638829, št. reg. 30363, izdala UE Kranj.
g-62130
Lagoja Jana, Smokuč 59, Žirovnica 64274,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije. g-62141
Leb Nina, Na Klisu 24, Vrhnika, dijaško
mesečno vozovnico, št. 507. s-62312
Ledinek Ivan, Gubčeva 6, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3568.
g-62079
Lesjak Branimir, Center 21 b, Črna na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
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št. 4431, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-62289
Leskovšek Aleksandra, Ul. bratov Vošnjakov 12, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 35292. p-62101
Letnar Jernej, Kunaverjeva ulica 6, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 27348.
s-62295
Lever Erika, Pregarje 36/a, Obrov, zavarovalne police, št. 2054715, 2054716 in ZK
2060759. g-62351
Lipovec Primož, Dolenjska cesta 371, Lavrica, zavarovalno polico, št. 8963157. s-62061
Lisac Robert, Linhartova cesta 66, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 010170,
izdal LPP. s-62197
Ljubotina Valentina, Prešernova c. 82, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14503. s-62035
Lotrič Marjetka, Jamnik 3, Zgornja Besnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S 85637,
št. reg. 39747, izdala UE Kranj. g-62330
Lužar Tatjana, Dolgi breg 28, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 125335.
s-62169
Ludvik Marija, Cesta na Markovec 18, Koper, zavarovalno polico, št. 0383222. g-62262
Lukunič Gregor, Vodnikova 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 5299. s-62305
Maglič Marko, Strahinj 41, Naklo, vozovnico, št. 478904, izdal Alpetour ŠkofjaLoka.
g-62121
Mahić Hasan, Arharjeva 20, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Kovinarske šole Litostroj,
izdano leta 1996. s-62127
Majcen Anton, Mota 29 c, Ljutomer, spričevalo. g-62251
Maljevac Dragica, Kuteževo 31, Ilirska Bistrica, delovno knjižico, izdana na ime Logar
Rudolf. p-62032
Malkovič Ksenija, Stara cesta 104, Logatec,
dijaško mesečno vozovnico, št. 4414. s-62357
Malnar Majda, Novi kot 12, Draga, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3238. g-62099
Malnarič Irena, Seljakovo naselje 49, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 735599,
št. reg. 30212, izdala UE Kranj. s-62020
Malnarič Irena, Seljakovo naselje 49,
Kranj, zaključno spričevalo Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1972, na ime
Novak Marija. s-62021
Marin Suzana, Trubarjeva cesta 77, Ljubljana, zaključno spričevalo Turistične šole v
Ljubljani, izdano leta 1986. s-62110
Marinič Jan, Žibertova 3, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 3693. s-62338
Markoja Marko, Podkraj pri Velenju 7/e,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26281. p-62018
Markovinović Adela, Ulica 21. maja 25,
Brežice, spričevalo 2. letnika Gimnazije Brežice, izdano leta 1992. s-62117
Markovič Vili, Starhinj 54, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 736464, št.
reg. 34522, izdala UE Kranj. g-62115
Maslovarič Tomislav, Vojkova 91, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 35495.
s-62336
Masnec Božo, Bodovlje 6, Škofja Loka,
vozovnico, št. 521733, izdal Alpetour Škofja
Loka. g-62287
Matjačič Adi, Goričica 2, Preddvor, zaključno spričevalo Srednje PTT šole v Ljubljani, izdano leta 1983. s-62118
Mav Maksimiljan, Ljubljanska 90, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23539,
izdala UE Domžale. s-62208
Melavc Alojz, Škvarčeva 6, Celje, zavarovalno polico, št. 403986. g-62292
Merić Emina, Cesta v Gorice 19, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 9708. s-62346
Mesec Leopold, Delavska 7, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 736787, št.
reg. 43802, izdala UE Kranj. g-62116

Metelko Anica, Ulica Emila Adamiča 60,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št. S
480462. s-62045
Mihelčič Gregor, Kalanova 7, Medvode,
dijaško mesečno vozovnico, št. 4397, izdal
LPP. s-62170
Mikec Andraž, Na Straški vrh 21, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2564. s-62255
Miketič M., M. Sela 4, Adlešiči, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. 7426, izdala UE
Črnomelj. p-62039
Mikulič Ivanka, Okčarice 52, Dolenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6892. g-62128
Miladič Slavica, Oldhamska 1, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 86124, št.
reg. 24784, izdala UE Kranj. g-62291
Miljković Ines, Cesta 24. junija 84, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje upravno
administartivne šole v Ljubljani, izdano leta
1993. s-62212
Mladenovič Milica, Brodarjev trg 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. S 481821, št.
reg. 176261. s-62228
Mlakar Grega, Vrstna ulica 29, Notranje
Gorice, dijaško mesečno vozovnico, št.1117.
s-62004
Mravljak Miha, Brodarjev trg 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 32687. s-62280
Muršič Slavica, Miklavž pri Ormožu 2, Miklavž, spričevalo o končani OŠ, št. 498, izdano leta 1989. p-62036
Musar Damjan, Kersnikova c. 1, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24075.
p-62012
Naglič Jože, Podgorska cesta 101, Slovenj
Gradec, spričevalo 8. razreda OŠ Slovenj Gradec. g-62272
Nepravishta Elvis, Celovška 147, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 22352. s-62254
Nikič Iljko, Donji Riječani, Modriča, zaključno spričevalo šole za poklicne voznike
na Ježici. s-62318
Novšak Lučka, Grafenauerjeva 41, Ljubljana, maturitetno spričevalo. g-62366
Noč Matjaž, Zasip, Dobje 28, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13852.
g-62156
Ocvirk Tanja, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. H. g-62144
Ogrin Majda, Litijska cesta 280, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
654064, št. reg. 195572. s-62298
Olujič Sergej, Komenskega 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 196883.
s-62201
Oprešnik David, Ul. bratov Učakar 96,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,15470,
izdal LPP. s-62190
Osmanbegovič Smajo, A. Tovornika 4,
Maribor, spričevalo Železničarsko elektrokovinarske šole, izdano leta 1974, na ime Osmanbegović Enes. g-62294
Ostojič Darko, Raičeva 16, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 17738, izdal
LPP. s-62188
Ovčjak Olga, Podgorska c. 13, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 05671.
p-62020
Papič Janez, Ul. Staneta Rozmana 76, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
298. g-62124
Pavliha Vanja, Sp. Hotič 42, Litija, dijaško
mesečno vozovnico, št. 912/0691. s-62233
Pašić Faila, Cesta revolucije 2/a, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. S 1101842. g-62241
Pašić Mesud, Drabošnjakova ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
933116, št. reg. 48138. s-62367
Pejič Slavko, Vena Pilona 12, Koper, vozniško dovoljenje, št. 9675, izdala UE Piran.
g-62246
Pejič Zoran, Šnjegotina velika, Čelinac,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 145982,
št. reg. 184285. s-62097

Pelko Mateja, Zalog 0pri Škofljici 36,
Škofljica, zavarovalno polico, št. 0323593.
s-62111
Perc Alojz, Mala vas 58 a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 127481.
s-62173
Perić Jovan, Zagrebška ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
100044, št. reg. 87937. s-62240
Perko Alojzij, Omerzova 15 a, Kočevje,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdala Srednja
šola Kočevje leta 1994. s-62303
Peternel Iva, Podbrezje 167, Naklo, vozovnico, izdal Alpetour Škofja Loka. g-62332
Petrovič Jožef, Trpinčeva 66, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 2124, izdala
UE Ptuj. g-62250
Petrovič Peter, Kočevarjeva 6, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št6.33720.
g-62135
Petrovčič Sašo, Begunje 61 a, Begunje na
Gorenjskem, dijaško mesečno vozovnico, št.
453455. s-62284
Pezdir Tomaž, Mavsarjeva 32, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
140942. s-62194
Plavšič Nikola, Sanski most, diploma kv.
voznika, izdal Center Ježica Ljubljana leta
1980. s-62149
Podbevšek Luka, Dolenčeva pot 9, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 271859,
izdala UE Kranj. g-62278
Podbevšek Peter, Pečarjeva ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1003321, št. reg. 199979. s-62333
Podgornik Luka, Trg prekomorskih brigad
7, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
6098. s-62253
Podgornik Mateja, Stara Vrhnika 50, Vrhnika, dijaško mesečno vozovnico, št. 4609.
s-62296
Podgoršek Metka, Čelesnikova 30, Medvode, dijaško mesečno vozovnico, št. 16504.
s-62299
Poljšak Roberto, Vesna 11, Portorož, pomorsko knjižico. g-62321
Potočnik Anton, Pot na Gornje Polje 10,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
š’t. S 925906, št. reg. 84179. s-62350
Počivavšek Tadej, Melikova ulica 94,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 484806, št. reg. 150396. s-62259
Prešeren Evgen, Streliška ulica 5, Ljubljana, diplomo Višje upravne šole, izdana leta
1981, št. 3165. s-62109
Pribac Anja, Bregarjeva 12, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 13444. s-62234
Pridigar Ivan, Pohorska c. 43, Vuzenica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9783, izdala UE Radlje ob Dravi. p-62088
Primar Simona, Sneberska 150 c, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 160995.
s-62105
Pristovnik Sonja, Cesta treh talcev 12 b,
Mekinje, spričevalo 1. in 2.letnika Srednje trgovske šole Ljubljana, izdana leta 1974-75 na
ime Koleša Sonja. s-62187
Privošnik Tamara, Drešinja vas 29 a, Petrovče, spričevalo 2. 3. letnika in zaključno spričevalo Srednje trgovske šole v Celju. s-62071
Pucer Maša, Jadranska ul. 11, Ankaran,
indeks, izdano na ime Domjan Maša, izdan
leta 1987. g-62277
Pur Matjaž, Čopova 6, Žalec, zavarovalno
polico, št. 0426709. g-62078
Radjenovič Nika, Zariška 18, Kranj, vozovnico, št. 479822, izdal Alpetour Škofja Loka. g-62052
Radjenovič Saša, Žariška 18, Kranj, vozovnico, št. 479820, izdal Alpetour Škofja Loka. g-62054
Radošič Franc, Slatina 16/B, Šmartno v
Rožni dolini, vozniško dovoljenje, št. 22329.
p-62028
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Rakar Anton, Cesta Cirila Kosmača 56,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 6836. s-62202
Rakun Jure, Polje cesta XX/17, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 39419. s-62033
Ravnjak Lidija, Malgajeva 20, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 28558, izdala UE
Celje. p-62085
Razboršek Erik, Draža vas 84, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 4019. p-62090
Rebernik Boštjan, Velesovo 63, Cerklje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 474954, št.
reg. 41910. g-62131
Rebernik Dušan, Polanškova ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 265796, št. reg. 42113. s-62257
Rendulić Vanja, Ulica Štefana Kuzmiča 28,
Murska Sobota, dijaško mesečno vozovnico,
št. 12291. s-62239
Repovž Zdenka, Črna vas 80, Ljubljana,
indeks Visoke upravne šole, izdan leta 1996.
s-62199
Repše Anja, Birna vas 7 a, Šentjanž, indeks Biotehniške fakultete Ljubljana, izdan
leta 1993. s-62200
Rjazancev Dušica, Mošnje 67, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20945.
g-62293
Rotar Aleš, II prekom. brigade 22, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 40622. g-62364
Ružič Tatjana, Brodarjev trg 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
927074, št. reg. 199119. s-62306
Sadiku Juksen, Tavčarjeva 12, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH. s-62114
Silič Melita, Cankarjeva 34, Nova Gorica,
delovno knjižico. p-62040
Simončič Matjaž, Na jami 10, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 13559.
s-62067
Simčič Slavko, Križ 35, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. H, št. 13956. g-62356
Sira Marko, Gosposvetska 13, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 6703, izdal
LPP. s-62154
Skol Marko, Blato 21, Trebnje, spričevalo
2.letnika, izdala Srednja šola kmetijske mehanizacije Maribor dne 20.6.1991. s-62222
Skubic Maja, Gor. Prekopa 10 A, Kost. na
Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15666. p-62107
Smerdu Edvard, Gregorčičeva ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 389517, št. reg. 191732. s-62005
Smrdelj Valter, Bazoviška 44, Slovenska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu, letnik 1993. g-62076
Sojer Milenka, Prušnikova ulica 27, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1002000. s-62313
Steblovnik Jolanda, Kerstnikova 11, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24865.
p-62022
Stopar Daliborka, Hrvatini 90, Ankaran,
zdravstveno izkaznico. g-62166
Stres Marinka, Pri malnih 7, Kobarid, vozniško dovoljenje, št. S 000443794. p-62097
Stružnik Ladislav, Zoisova ulica 17, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S 475223.
št. reg. 5106, izdala UE Kranj. s-62025
Struna Mojca, Sela pri Šmarju 14/A, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12525. s-62132
Stupar Siniša, Vena Pilona 5, Koper, spričevalo, št. 5/81, 10/88 in 6/90. g-62123
Svetelj Aleksander, Reševa ulica 9, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. S
808613, št. reg. 27898, izdala UE Kranj. s-62043
Svetelšek Matej, Cesta v Šmartno 8, Vojnik, zavarovalno polico, št. 0403209. p-62091

Svetličič Erik, Triglavska 49, Idrija, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9164. p-62041
Šere Sabina, Nušičeva 6, Celje, potrdilo o
opravljenem strokovnem izpitu. p-62054
Šetima Marko, Ižanska cesta 309, Ljubljana, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje strojne
šole v Ljubljani. s-62120
Šilič Matevž, Preglov trg 7, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 30702. s-62361
Šimić Josipa, Jenkova 11, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26149.
p-62017
Šmajdek Borut, Vrh pri Ljubnu 16, Novo
mesto, dijaško mesečno vozovnico, št. 2652.
s-62297
Šmitran Maja, Vodnikova 8, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 28136. s-62237
Šonc Ana, Narpel 21, Krško, maturitetno
spričevalo. g-62322
Špec Marn Ana, Sv. Duh 92, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10545.
s-62258
Štangelj Peter, Črmošnjice 7, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.22375.
g-62081
Šterlekar Anton, Gubčeva ulica 1, Kamnik, zavarovalno polico, št. 376174. s-62191
Šunkar Edvard, Olševek 8, Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 806810,št. reg.
44051. g-62172
Tanko Boštjan, Celovška 9, Celje, dijaško
mesečno vozovnico, št. 40051. s-62218
Ternik Marko, Št. Janž pri Radljah 87, Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 9566. p-62092
Tešanović Jernej, Jenkova cesta 15, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.21696.
p-62019
Todorovič Siniša, Bilečanska 2, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Šiška,
izdana leta 1993 in 1994. s-62101
Tokič Ivo, Donji Riječani, Modriča, zaključno spričevalo šole za poklicne voznike
na Ježici. s-62317
Tolar Damjana, Zabrežnik 4, Žiri, vozniško
dovoljenje, št. 24699. g-62285
Tomažič Marjeta, Celovška cesta 106,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 930999, št. reg. 112084. s-62281
Tomšič Andreja, Kajakaška cesta 99, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Agroživilske šole v
Ljubljani, izdano leta 1990 in 1991. s-62225
Trbižan Boris, Sečovlje 55 A, Sečovlje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolnov,
št. 02/13-545/78. g-62139
Trentelj Robert, Ježa 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1104424, št.
reg. 175474. s-62047
Triplat Maja, Galjevica 13, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 2954. s-62226
Trček Jure, Jamova 66, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 30656. s-62347
Urh Ana, Vegova 8, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 36720. s-62103
Usorac Marinko, Vidovdanska cesta 1,
Ljubljana, delovno knjižico. s-62345
Učakar Marjan, Breznikova 65, Domžale,
diplomo Kovinarsko usnjarske šole v Domžalah. g-62134
Van Bojan, Ziherlova 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 168329,št.
reg. 184606. s-62331
Van Bojan, Ziherlova 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 168329,št.
reg. 184605. s-62331
Varl Marjan, Tominčeva 26, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1056076,
št. reg. 11232, izdala UE Kranj. s-62235
Vehovec Borut, Nestoplja vas 2, Semič,
diplomo Poklicne kovinarske šole, šolsko leto
85/86. p-62029

Veljak Lorenzo, Kettejeva 7, Izola, zavarovalno polico, št. 0368742. g-62323
Velkavrh Bojan, Dobovičnikova 33, Vrhnika, dijaško mesečno vozovnico, št. 4153,
izdal LPP. s-62158
Vertačnik Jožica, Šinkov turn 41, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 176627, S
765994, izdala UE Ljubljana. s-62209
Vesel Katjuša, Vrh nad Želimljami 41,
Škofljica, dijaško mesečno vozovnico, št. 911
14240. s-62270
Virtnik Vladimir, Šorlijeva ulica 39, Kranj,
zaključno spričevalo poklicne šole smer kovinostrugar, izdano leta 1981. g-62057
Višnar Florjan, Kosova 11, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S 961645. g-62245
Vladič Vesna Elise, Gubčeva 12, Metlika,
zaključno spričevalo Srednje družboslovne in
ekonomske šole v Novem mestu, izdano leta
1987. g-62286
Vospernik Andrej, Šoška ulica 62, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
969893, št. reg. 174059. s-62119
Vovk S., Novo mesto, delovno knjižico.
g-62143
Vračan Jadranka, Miklošičeva 3, Domžale,
spričevalo o končani osnovni šoli, izdala Osnovna šola Šlandrove brigade Domžale leta
1982. s-62217
Vreček Marija, Gradnikova 30, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9712.
g-62325
Vučko Jožef, Dolnja Bistrica 96, Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 5816.
p-62051
Zabret Stanislav, Ivana Pengova 2, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
20.837, izdala Upravna enota Domžale. s-62196
Zajc Aleksandra, Rožna dolina c 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
389132, št. reg. 28707. s-62085
Zavasnik Mojca, Šarhova 8, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 10825. s-62221
Zavrl Antonija, Lahovče 1, Cerklje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 359316, št.
reg. 7508, izdala UE Kranj. p-62005
Zorc Franc, Slavka Gruma 60, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
30340. g-62064
Zorenč Uroš, Ojstriška vas 4 c, Tabor, indeks Filozofske fakultete Ljubljana, izdan leta
1993. s-62102
Zorman Alenka, Gorica 16, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12371. g-62249
Zrimšek Polona, Periška cesta 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
239211, št. reg. 187459. s-62308
Zver Ines, Pot na fužine 53, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 2362, izdal LPP.
s-62198
Žaberl Ivan, Zadrže 16, Šmarje pri Jelšah,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.9062, izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-62098
Žakelj Tinkara, Partizanska cesta 20, Škofja Loka, dijaško mesečno vozovnico, št.
26496. s-62353
Žejn Andrej, Klemenova 132, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 301525. s-62044
Žilavec Ksenija, Verd, Čolnarska 21, Vrhnika, dijaško mesečno vozovnico, št. 4560.
g-62248
Žnidar Emil, Podkraj 24, Velenje, spričevalo o končani OŠ, izdano leta 1987. p-62030
Žohar Niko, Murnova 2, Ljubečna, vozniško dovoljenje, št. 13186. p-62027
Župančič Matija, Gorica 3, Vinica pri Črnomlju, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
3571. p-62082
Žurga Sanja, Kočevska reka 56, Kočevska
reka, spričevalo 1. letnika Gimnazije Kočevje.
g-62100
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