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Razglasi in objave

Postavitev
stalnega sodnega tolmača

Št. 756-47/92-17 Ob-4899A

Tamara Derman Zadravec, stalno prebi-
vališče: 1290 Grosuplje, Stranska pot I/a,
Ul.27. aprila 31, XII. blok, je bila z odločbo
Ministrstva za pravosodje, št. 756-47/92-17
z dne 8. 10. 1996, imenovana za sodnega
tolmača za nemški jezik za neomejen čas in
za celotno Republiko Slovenijo.

Št. 756 Ob-4899B

Alenka Milovanović, stalno prebivališče:
5290 Šempeter pri Novi Gorici, I. Suliča
14 c, je bila z odločbo Ministrstva za pravo-
sodje, št. 756 z dne 8. 10. 1996, imenovana
za sodnega tolmača za angleški jezik za neo-
mejen čas in za celotno Republiko Slove-
nijo.

Št. 756-12/95-17 Ob-4899C

Janez Špendov, stalno prebivališče: 4000
Kranj, Dražgoška 6, je bil z odločbo Mini-
strstva za pravosodje, št. 756-12/95-17 z
dne 12. 7. 1995, imenovan za sodnega tol-
mača za angleški jezik za neomejen čas in
za celotno Republiko Slovenijo in z odloč-
bo Ministrstva za pravosodje, št.
756-12/95-17 z dne 26. 6. 1995, imenovan
za sodnega tolmača za nemški jezik za neo-
mejen čas in za celotno Republiko Sloveni-
jo.

Št. 756-27/95-17 Ob-4899Č

Robert Čič, stalno prebivališče: 2000
Maribor, Golarjeva 8, je bil z odločbo Mini-
strstva za pravosodje, št. 756-27/95-17 z
dne 8. 10. 1996, imenovan za sodnega tol-
mača za nemški jezik za neomejen čas in za
celotno Republiko Slovenijo.

Sodni register

Popravek

V Uradnem listu RS št. 65 z dne 19. XI.
1996, stran 4650, Rg-36495, subjekt vpisa
PROPOSS, se šifri in naziva dejavnosti pra-
vilno glasita: 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko.

Preklic

V Uradnem listu RS št. 65 z dne 19. XI.
1996 se objava v Sodnem registru na strani
4669 pod št. Rg-23240 prekliče.

LJUBLJANA

Rg-23240

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09057 z dne 2. 8. 1995 pri subjektu vpi-
sa ORKA, podjetje za trgovino, tehnične
in intelektualne storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Topniška 70, sedež: Topniška 70, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/10106/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, osnovnega kapitala in de-
javnosti ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5445027
Firma: ORKA, podjetje za trgovino in

storitve, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Štihova 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Čenčič Groga in Bau-

man-Čenčič Silva, oba iz Ljubljane, Top-
niška 70, vstopila 14. 12. 1990, ter Brglez
Marija, Ljubljana, Pribinova 5, vstopila
10. 12. 1991, vložili po 500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Brglez Dušan, Ljubljana, Pribinova
5, imenovan 14. 4. 1994.

Dejavnost: trgovina na debelo in drobno
z živilskimi in neživilskimi proizvodi; uvoz
in izvoz živilskih in neživilskih proizvo-
dov; trgovsko zastopanje v domačem in
mednarodnem prometu; posredovanje v pro-
metu blaga in storitev v domačem in med-
narodnem prometu; grafična dejavnost; po-
slovne, tehnične in tehnološke storitve; sto-
ritve na področju marketinga in ekonomske
propagande; svetovanje na področju gospo-
darstva; izobraževanje in usposabljanje na
področju verbalnih in neverbalnih komuni-
kacij in tujih jezikov.

Rg-36103

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03932 z dne 13. 12. 1995 pri
subjektu vpisa MERCATOR-PEKARNA
GROSUPLJE proizvodnja kruha in peci-
va, d.o.o., sedež: Gasilska c. 2, 1290 Gro-
suplje, pod vložno št. 1/02767/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o., v d.d., spremembo firme, osnovne-
ga kapitala, dejavnosti, pooblastil zastopni-
ka, člane nadzornega sveta, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5015596
Firma:  MERCATOR-PEKARNA GRO-

SUPLJE, d.d., proizvodnja kruha, sveže-
ga peciva in slaščic

Skrajšana   firma:   MERCATOR-PE-
KARNA GROSUPLJE, d.d.

Pravnoorg oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 416,370.000 SIT
Ustanovitelji: Poslovni sistem Mercator,

d.d., Ljubljana, Dunajska 107, vstop 29. 12.
1989, vložek 366,730.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; delavci po seznamu,
vstopili 21. 6. 1991, vložili 49,640.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Plankar Štefan, Grosuplje, Adamiče-
va 1 b, razrešen 16. 6. 1995 in ponovno
imenovan za direktorja, ki mora pridobiti
soglasje nadzornega sveta za naslednje po-
sle: pridobitev, odtujitev in obremenitev ne-
premičnin; ustanavljanje in ukinjanje družb
in podružnic doma in v tujini; investicije,
prodajo ali nakup osnovnih sredstev, ki v
poslovnem letu presegajo zneske, določene
v vsakokratnem veljavnem gospodarskem
načrtu koncerna; nakup ali prodajo paten-
tov, blagovnih znamk, najetje in dajanje kre-
ditov ter poroštev, če ti posli niso predvide-
ni v letnem planu družbe ali niso v zvezi z
dejavnostjo družbe; nakup in prodaja delnic
ali deležev družbe v dolgoročno lastništvo;
vzpostavitev in ukinjanje bančnih povezav.

Člani nadzornega sveta: Čerin Aleš, Ro-
jec Jožica in Zima Anton, vsi vstopili 16. 6.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1995:
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 1585 Proizvodnja testenin;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki v specializiranih proda-
jalnah; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili.

Rg-33292

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02508 z dne 27. 12. 1995 pri
subjektu vpisa IKART, podjetje za trženje
in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Ptujska
28, sedež: Ptujska 28, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/22655/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in sede-
ža s temile podatki:

Matična št.: 5874432
Firma: IKART, studio za grafični inže-

niring, trženje in gostinstvo, d.o.o., Ljub-
ljana

Sedež: Ljubljana, Ulica bratov Bab-
nik 15

NOVA GORICA

Rg-23827

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00320 z dne 13. 9. 1995 pri
subjketu  vpisa  KOMUNALA  TOLMIN,
p.o., sedež: Podljubinj 89h, Tolmin, pod



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4780 Št. 67-68 – 29. XI. 1996

vložno št. 1/00116/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, kapital, vstop in izstop
družbenikov, uskladitev dejavnosti, nadzor-
ni svet, spremembo zastopnikov in uskladi-
tev akta z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5077532
Firma: KOMUNALA TOLMIN, Javno

podjetje, d.d.
Skrajšana firma: KOMUNALA TOL-

MIN, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 120,360.000 SIT
Ustanovitelji: Gradbeno podjetje Posoč-

je, Remontno gradbeno podjetje in Komu-
nalno obrtno podjetje Tolmin, izstopili
15. 12. 1994; Skupščina občine Tolmin, Tol-
min, Padlih borcev 1a, vložila 75,610.000
SIT in Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
44,750.000 SIT – vstopila 15. 12. 1994, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šorli Julijan, razrešen in ponovno
imenovan 15. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Florjančič Ma-
rija in Rutar Berti, vstopila 15. 12. 1994,
Carli Radko, Laharnar Karlo in Tuta Vere-
na, vstopili 23. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 13. 9. 1995: 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
želzniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7230 Obdelava podatkov;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 9000 Storitve javne higiene; 9304 Po-
grebne storitve.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št.
LPS-126/375/95/JM z dne 26. 5. 1995.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg 2232/94 Rg-21849

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

Družba KAPPA, d.o.o., podjetje za za-
stopanje, storitve in trgovanje, Pernovo
45, Žalec, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima tri družbenike in sicer: Col-
nar Vilma, Vizjak Jana in Vizjak Uroš, vsi
Pernovo 45, Žalec, ki prevzamejo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Premoženje družbe se razdeli na družbe-
nike v sorazmerju z vplačanimi osnovnimi
vlogami.

Sklep so sprejeli družbeniki dne 4. 5.
1994.

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 6. 9. 1995

Srg 1937/94 Rg-31780

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

Družba CEING, podjetje za trgovino
in  svetovanje,  d.o.o.,  Šentjur,  Dušana
Kvedra 33, preneha po skrajšanem postop-
ku.

Družba ima dva družbenika, in sicer: Sle-
menšek Srečko, Dušana Kvedra 33, Šentjur
in Vrečer Maks, Polule 78, Celje, ki prevza-
meta obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

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

Sklep je sprejela skupščina družbe dne
28. 4. 1994.

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 22. 1. 1996

Srg 1522/94 Rg-31786

Okrožno sodišče v Celju je v registrski
zadevi predlagatelja sklenilo objaviti sklep:

Družba  STEP  –  storitve,  turizem  in
ekonomska propaganda, d.o.o., Rogaška
Slatina, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer: Še-
pec Viljenka in Šepec Jože, oba Rogaška
Slatina, Kozjanskega odreda 5, ki prevza-
meta obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

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

Sklep sta sprejela družbenika dne 21. 4.
1994.

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 10. 1. 1996

Srg 516/94 Rg-43021

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

Družba STRATIS, strateško, ekonom-
sko, organizacijsko in finančno svetova-
nje, d.o.o., Prežihova 3a, Celje, preneha
po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Grm Anton, Prežihova 3a, Celje, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbeniku.
Sklep je sprejel družbenik dne 14. 4.

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh

od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 18. 6. 1996

KOPER

Srg 1692/94 Rg-15730

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

Družba C – MARKETING, gradbeniš-
tvo, projektiranje, trgovina, finančne in
komercialne storitve, d.o.o., Koper, Fer-
rarska 14, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/4522/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanovitelja z dne
30. 5. 1994.

Družbenik Walter Carls, Herman, Hu-
mells Strasse 9, Greafeling, Zvezna republi-
ka Nemčija, izjavlja, da družba ni poslovala
in nima nikakršnih neporavnanih obvezno-
sti, da ni imela zaposlenih delavcev ter da
ustanovitelj sam prevzame obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 1. 6. 1995

Srg 96/00210 Rg-35506

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00210 z
dne 26. 3. 1996 pod št. vložka 1/00445/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa s temile podatki:

Firma: TURISTIČNA ORGANIZACI-
JA PORTOROŽ, n.sol.o.

Skrajšana firma: TOP, n.sol.o.
Pravnoorg. oblika: n.sol.o.
Sedež: Portorož, Senčna pot 10
Pod št. Srg 210/96 z dne 26. 3. 1996 se

vpiše izbris delovne organizacije Turistična
organizacija Portorož, n.sol.o., Portorož,
Senčna pot 10, zaradi prenehanja vseh
TOZD v njeni sestavi (izločitev TOZD, ozi-
roma organiziranje družbenih podjetij).

Srg 94/02715 Rg-41895

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02715 z
dne 10. 6. 1996 pod št. vložka 1/02205/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5503078
Firma: V & S 92, storitve in marketing

komunikacij,  d.o.o.,  Koper,  Župančiče-
va 39

Skrajšana firma: V & S 92, d.o.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koper, Župančičeva 39
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe sta prevzela Tullio Via-
nello iz Kopra, C. na Markovec 15 in Sergio
Settomini iz Ankarana, Jadranska c. 14f.

Srg 575/95 Rg-43167

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

Družba COLONIALE, trgovina, pro-
izvodja, komercialne in finančne stori-
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tve, d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje 38,
ki  je  vpisana  pri  tem  sodišču  pod
vložno št. 1/4257/00 preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu družbenika z dne
30. 5. 1995.

Družbenik INTERWORLD HOLDING,
S.A. Lugano, Švica, izjavlja, da so poplača-
ne vse obveznosti družbe, da družba ni ime-
la zaposlenih delavcev in da prevzame ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 19. 8. 1996

Srg 3199/94 Rg-43180

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

Družba TOMO, podjetje za trgovino,
uvoz, izvoz in gostinstvo, d.o.o., Pivška 5,
Postojna, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/2062/00 preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanovitelja z dne
1. 12. 1994.

Ustanovitelj Tomislav Tiringer iz Postoj-
ne, Pivška 5, izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba ni imela zapo-
slenih delavcev in da prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 19. 8. 1996

Srg 3226/94 Rg-43183

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

Družba COM TEL, trgovina na debelo
in drobno z računalniško in drugo elek-
tronsko opremo ter avdiovizualnimi apa-
rati in regulacijskimi ter telekomunika-
cijskimi instrumenti na domačem in tu-
jem trgu, d.o.o., Ilirska Bistrica, Nikole
Tesle 14, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/1141/00 preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 15. 12.
1994.

Družbeniki Janez Kirn iz Ilirske Bistri-
ce, Gubčeva 20, Andraž Lukančič iz Ilirske
Bistrice, Nikole Tesle 14 in Jože Kirn iz
Nemčije, Schlesierstrasse 23, D-8209, Step-
hanskirchen, izjavljajo, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba ni imela zapo-
slenih delavcev in da prevzamejo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na družbenike v razmer-
ju poslovnih deležev.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,

sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 19. 8. 1996

Srg 94/02003 Rg-44259

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02003 z
dne 23. 8. 1996 pod št. vložka 1/02144/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5497400
Firma: LAMA INFO, d.o.o., informa-

cijski inženiring, Dekani
Skrajšana firma: LAMA INFO, d.o.o.,

Dekani
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dekani, Dekani 5
Osnovni kapital: 92.000 SIT

Obveznost plačila morebitnih obveznosti iz-

brisane družbe je prevzelo Mednarodno pod-

jetje LAMA, d.d., okovje-montažni siste-

mi-orodja-trgovina, Dekani 5, Dekani.

Srg 94/02330 Rg-44260

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02330 z
dne 23. 8. 1996 pod št. vložka 1/02478/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5532868
Firma: BAIHUI, center za tradicional-

no kitajsko medicino, d.o.o., Piran
Skrajšana firma: BAIHUI, d.o.o., Piran
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Piran, Trg bratstva 1
Osnovni kapital: 8.060 SIT
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe sta prevzela dr. Guo-
liang Cao, 18 Beixincang Dongzhiman,
100700 Beijing (Peking), China (LR Kitaj-
ska) in Radiša Radulovič, Trg bratstva 1,
Piran.

Srg 94/02924 Rg-44263

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02924 z
dne 29. 8. 1996 pod št. vložka 1/02191/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5510228
Firma: VIKEND, podjetje za oskrbo-

vanje stanovanjskih in počitniških objek-
tov ter turistično dejavnost, d.o.o., Anka-
ran

Skrajšana firma: VIKEND, d.o.o., An-
karan

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ankaran, Jadranska 60
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe je prevzel Dragan Šte-
fič, Dekani 39.

Srg 94/03155 Rg-44264

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03155 z

dne 23. 8. 1996 pod št. vložka 1/04587/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: VALENKO, proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., Pivka

Skrajšana  firma:  VALENKO,  d.o.o.,
Pivka

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pivka, Mala Pristava 16
Osnovni kapital: 255.600 SIT
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe je prevzel Valenčič An-
drej, Mala Pristava 16, Pivka.

Srg 95/00132 Rg-44268

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00132 z
dne 23. 8. 1996 pod št. vložka 1/02204/00
izbrisalo  iz  sodnega  registra  tega  so-
dišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5683335
Firma: D. ŽIGA, transport, trgovina,

storitve, d.o.o., Benčičeva 12, Koper
Skrajšana firma: D. ŽIGA, d.o.o., Ben-

čičeva 12, Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koper, Benčičeva 12
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe je prevzel Darjo Žigan-
te, Rakitovec 27.

Srg 95/00252 Rg-44270

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00252 z
dne 23. 8. 1996 pod št. vložka 1/01188/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5360684
Firma: KONTAKT, proizvodno trgov-

sko podjetje, d.o.o., Štanjel
Skrajšana  firma:  KONTAKT,  d.o.o.,

Štanjel
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Štanjel, Kobdilj 5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe je prevzela Andreja Pe-
telin, Kodbilj 5, Štanjel.

Srg 95/00267 Rg-44271

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00267 z
dne 23. 8. 1996 pod št. vložka 1/03223/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5637198
Firma: PRONT, finančne storitve in tr-

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

govornostjo
Sedež: Koper, Marušičeva 5
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe sta prevzela Nadja Slu-
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ga in Radislav Sluga, oba Vena Pilona 6,
Koper.

Srg 95/00334 Rg-44272

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00334 z
dne 23. 8. 1996 pod št. vložka 1/03135/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: NOVA-COLORANDO, podjet-
je  za  trgovino,  posredovanje,  ekonom-
ske-organizacijske in prometne storitve,
d.o.o., Koper

Skrajšana  firma:  NOVA-COLORAN-
DO, d.o.o., Koper

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koper, Cesta med vinogradi 30
Osnovni kapital: 40.000 SIT
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe so prevzeli Stanislav
Jurak, Šalara 31d, Koper (do sedaj Cesta
med vinogradi 30, Koper), Sergio Apollo-
nio, Via Vergerio 7, Trst, Italija, Italo Simo-
ne Tracongna, Via di chiadino 27, Trst, Ita-
lija in Srečko Perhavec, Povir 32, Sežana.

Srg 95/00446 Rg-44278

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00446 z
dne 23. 8. 1996 pod št. vložka 1/01476/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5412641
Firma: AURORA–COMMERCE, trgo-

vina na debelo in drobno, d.o.o., Ilirska
Bistrica

Skrajšana   firma:   AURORA–COM-
MERCE, d.o.o., Ilirska Bistrica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ilirska Bistrica, Rozmanova 20
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe sta prevzela Vladimir
Jeršinovič, Rozmanova 20, Ilirska Bistrica
in Giuseppe Valencich, Via Capitan Bava-
stro 80, Roma, Italija.

Srg 95/00976 Rg-44291

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00976 z
dne 29. 8. 1996 pod št. vložka 1/03948/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5744423
Firma: EDILCER, gradbeništvo in tr-

govina, d.o.o., Kozina, Obrtniška 12
Skrajšana firma: EDILCER, d.o.o., Ko-

zina
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kozina, Obrtniška 12
Osnovni kapital: 680.320 SIT
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe so prevzeli Carpenedo
Fabio, via del Gaggian n. 10, Venezia, Itali-
ja, Campagnaro Claudio, Via Moglianese
31, Scorze (VE), Italija, Aiolo Ilario, Via
M. te Marmolada n. 60, Scorze (VE), Italija,
Carpenedo Costantino, Via del Gaggian n.

10, Venezia, Italija in Filipovič Marko,
Obrtniška 12, Kozina.

Srg 94/00357 Rg-45764

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/00357 z
dne 6. 9. 1996 pod št. vložka 1/03611/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  JAN,  trgovina,  proizvodnja
kmetijskih izdelkov, živinoreja in stori-
tve, Šmarje pri Sežani 17

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

govornostjo
Sedež: Sežana, Šmarje pri Sežani 17
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe je prevzel Stojan Rodi-
ca iz Sežane, Šmarje pri Sežani 17.

Srg 94/02443 Rg-45875

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02443 z
dne 23. 8. 1996 pod št. vložka 1/03784/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5714931
Firma:  MOLIN,  proizvodno,  izvozno

uvozno podjetje, d.o.o., Koper, Županči-
čeva 39

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

govornostjo
Sedež: Koper, Župančičeva 39
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe sta prevzela Luigi Mo-
lin, Via de Regnier 15, Padova, Italija in
SINT, d.o.o., Koper, Župančičeva 39.

Srg 94/02506 Rg-45876

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02506 z
dne 2. 9. 1996 pod št. vložka 1/01925/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5475074
Firma: KLIK, foto-studio, d.o.o., Seža-

na
Skrajšana firma: KLIK, d.o.o., Sežana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Sežana, Partizanska 33b
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe sta prevzela Ervin Če-
bulovec in Maja Čebulovec (prej: Raspet),
oba iz Sežane, Pod Taborom 11.

Srg 94/02713 Rg-45882

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02713 z
dne 2. 9. 1996 pod št. vložka 1/02918/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5576466
Firma: SINT, integralne storitve, mar-

keting, zastopstva, d.o.o., Koper, Župan-
čičeva 39

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

govornostjo
Sedež: Koper, Župančičeva 39
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe je prevzela Samouprav-
na interesna skupnost za kulturo in izobra-
ževanje pripadnikov italijanske narodnosti
Občine Koper, Ulica OF 10.

Srg 94/02722 Rg-45884

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02722 z
dne 2. 9. 1996 pod št. vložka 1/01425/00
izbrisalo  iz  sodnega  registra  tega  so-
dišča  subjekt  izbrisa  zaradi  prenehanja
družbe  po  skrajšanem  postopku  s  temile
podatki:

Matična št.: 5399564
Firma: NATURE & JOIN, d.o.o., pro-

izvodnja, predelava in prodaja kmetijskih
pridelkov, kmečki turizem, Koper

Skrajšana  firma:  NATURE  &  JOIN,
d.o.o., Koper, C. na Markovec 9

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koper, C. na Markovec 9
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe sta prevzela Jože in Ines
Horvat, oba iz Kopra, Cesta na Markovec 9.

Srg 94/02838 Rg-45887

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02838 z
dne 2. 9. 1996 pod št. vložka 1/02072/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5494591
Firma: UDIS, uvozno izvozno podjetje

za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Jelša-
ne

Skrajšana firma: UDIS
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jelšane, Jelšane 21
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe sta prevzela Stanislav
Udovič st. in Stanislav Udovič ml., oba Jel-
šane 14, Jelšane.

Srg 94/02928 Rg-45894

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02928 z
dne 5. 9. 1996 pod št. vložka 1/00838/00
izbrisalo  iz  sodnega  registra  tega  so-
dišča  subjekt  izbrisa  zaradi  prenehanja
družbe  po  skrajšanem  postopku  s  temile
podatki:

Matična št.: 5318114
Firma:  CONINS,  turistično  podjetje,

d.o.o., Portorož
Skrajšana firma: CONINS, d.o.o., Por-

torož
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Portorož, Istrskega odreda 11
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe je prevzel Gaberc Iztok
iz Portoroža, Istrskega odreda 11.
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Srg 94/02946 Rg-45897

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02946 z
dne 2. 9. 1996 pod št. vložka 1/03095/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5618886
Firma:  MA–LA,  nabavno-montažni

servis, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: MA–LA, d.o.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koper, Kozlovičeva 23
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe sta prevzela Vladimir
Kocjančič iz Kopra, Manžan 3/a in Marij
Černe iz Kopra, Kozlovičeva 23.

Srg 94/02959 Rg-45899

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02959 z
dne 10. 9. 1996 pod št. vložka 1/03021/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: C & K, proizvodnja, zastopanje
d.o.o., Javorje

Skrajšana firma: C & K, d.o.o., Javorje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Obrov, Javorje 24
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe je prevzel Jože Ceglar,
Javorje 24, Obrov.

Srg 94/03337 Rg-45910

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03337 z
dne 2. 9. 1996 pod št. vložka 1/03815/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5724422
Firma: FLORES, d.o.o., trgovina, turi-

zem, eksport-import, Dane pri Sežani št.
101, Sežana

Skrajšana firma: FLORES, d.o.o., Dane
pri Sežani, Sežana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sežana, Dane pri Sežani 101
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe sta prevzela Andrej
Daolio, Tomaj št. 71, Dutovlje in Leopold
Senčar Sirza, Dane pri Sežani št. 101, Se-
žana.

KRANJ

Srg 1640/94 Rg-10017

Družba Prevozništvo in trgovina VIK-
TOR GRIL, d.o.o., Kranj, s sedežem v Kra-
nju, Stara c. 23, vpisana na reg. vl. št.
1/3732/00 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Gril
Viktor, Stara c. 23, Kranj.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v

15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Temeljno sodišče v Kranju

enota v Kranju

dne 8. 6. 1994

Srg 1979/94 Rg-10018

Družba MEBLES, podjetje za projek-
tiranje in trgovino, Tržič, d.o.o., s sede-
žem v Tržiču, Partizanska c. 14, vpisana
na reg. vl. št. 1/4202/00 preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Pri-
možič Melanija, Partizanska 14, Tržič.

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

Temeljno sodišče v Kranju

enota v Kranju

dne 16. 6. 1994

Srg 1157/94 Rg-10030

Družba VIKI, trgovsko podjetje na de-
belo in drobno z mešanim blagom, Sovo-
denj, d.o.o., s sedežem Sovodenj 22 a, vpi-
sana na reg. vl. št. 1/2349/00 preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Krži-
šnik Rezka, Sovodenj 22 a, Sovodenj.

Srg 2087/94 Rg-10032

Družba ROLEX, družba za trgovino,
servisiranje in prevozne storitve, d.o.o.,
Škofja Loka, s sedežem v Škofji Loki, Pod-
lubnik 327, vpisana na reg. vl. št. 1/3738/00
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Četr-
tič Miloš, Škofja Loka, Podlubnik 327.

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

Temeljno sodišče v Kranju

enota v Kranju

dne 22. 8. 1994

Srg 1024/94 Rg-10035

Družba UPOS, družba za svetovanje,
programiranje in trgovino, d.o.o., Škofja
Loka, s sedežem v Škofji Loki, Trnje 1,
vpisana na reg. vl. št. 1/920/00 preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo
Šink Jaka, Sveti Duh 94, Škofja Loka; Selak
Franc, Sveti duh 135, Škofja Loka; Hafner
Janez, Trnje 1, Škofja Loka, in Novak Bo-
jan, Frankovo naselje 169, Škofja Loka.

Srg 1247/94 Rg-10036

Družba VIRING TPS, trgovina, pro-
izvodnja, storitve, Kranj, d.o.o., s sede-
žem v Kranju, Draga Brezarja 21, vpisa-
na na reg. vl. št. 1/827/00 preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Ra-
dež Vincenc, Draga Brezarja 21, Kranj.

Srg 1130/94 Rg-10041

Družba BISER, trgovsko in gostinsko
podjetje, Križe, d.o.o., s sedežem v Križah,
Senično 19, vpisana na reg. vl. št. 1/3644/00
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Aha-
čič Marjan, Senično 19, Križe.

Srg 2343/94 Rg-10043

Družba SITOM, podjetje za servisira-
nje,  elektroinštalcije  in  trgovno,  d.o.o.,
Škofja Loka, s sedežem v Škofji Loki, Sta-
ra Loka 50, vpisana na reg. vl. št. 1/3408/00
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti  družbe  upnikom  prevzame
Oblakovič Matjaž, Stara Loka 50, Škofja
Loka.

Srg 1234/94 Rg-10045

Družba  ECOTEX,  podjetje  za  pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Tr-
žič, s sedežem v Tržiču, Kovor 94, vpisana
na reg. vl. št. 1/3350/00 preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Po-
valej Irena, Tržič, Kovor 94.

Srg 1780/94 Rg-10046

Družba AJPING, podjetje za proizvod-
njo, storitve in trgovino, d.o.o, Kranj, s
sedežem Mavčiče, Podreča 44, vpisana na
reg. vl. št. 1/3042/00 preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Jeras
Srečko, Mavčiče, Podreča 44.

Srg 787/94 Rg-10047

Družba FERY, gostinstvo in trgovina,
d.o.o., Gorenja vas, s sedežem v Gorenji
vasi 134, vpisana na reg. vl. št. 1/2100/00
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Fe-
renčak Milan, Gorenja vas 134, Gorenja vas.

Zoper te sklepe družbenikov o preneha-
nju družb je dopusten ugovor pri tem so-
dišču v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker
bo sicer sodišče sprejelo sklepe o izbrisu
družb iz registra.

Temeljno sodišče v Kranju

enota v Kranju

dne 25. 8. 1994

Srg 1115/94 Rg-16397

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 1115/94 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku z dne
24. 5. 1995 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3414/00 vpiše izbris družbe VOZ,
trgovina in storitve, d.o.o., Križe, s sede-
žem v Križah, Snakovška 23, zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 24. 5. 1995
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Srg 816/94 Rg-16414

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 816/94 zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku z dne
29. 5. 1995 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4581/00 vpiše izbris družbe
SORŠK,  trgovsko-storitveno  podjetje,
Topolje, d.o.o., s sedežem Topolje 7, Sel-
ca, zaradi prenehanja po skrajšanem postop-
ku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 29. 5. 1995

Srg 2035/94 Rg-36550

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 2035/94 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku z dne
10. 4. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/997/00 vpiše izbris družbe PITRO,
podjetje za posredovanje in trgovanje,
d.o.o., Škofja Loka, s sedežem v Škofji
Loki, Virlog 24, zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 10. 4. 1996

Srg 1155/94 Rg-36563

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 1155/94 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku z dne
22. 2. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4843/00 vpiše izbris družbe KNE,
podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.,
Kranj, s sedežem v Kranju, Struževo 33,
zaradi  prenehanja  po  skrajšanem  po-
stopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 22. 2. 1996

Srg 273/96 Rg-43687

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 273/96 zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne 5. 8.
1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4610/00 vpiše izbris družbe SANO-
COR, trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., Jesenice, s sedežem Pod gozdom 4,
Jesenice, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 5. 8. 1996

Srg 669/96 Rg-44145

Družba  NASTRAN-LES,  podjetje  za
trgovino in storitve, Rudno, d.o.o., s sede-
žem v Rudnem 7, Železniki, vpisana na
reg. vl. št. 1/2512/00 preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Na-
stran Tone, Rudno 7, Železniki.

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

Okrožno sodišče v Kranju

dne 9. 9. 1996

Srg 558/96 Rg-44146

Družba BABO, trgovina, posredništvo,
d.o.o., Tržič, s sedežem v Tržiču, Cesta
IV.  julija  21,  vpisana  na  reg.  vl.  št.
1/1744/00 preneha po skrajšanem postop-
ku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Ba-
lantič Bojan iz Tržiča, C. IV. julija 21.

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

Okrožno sodišče v Kranju

dne 17. 8 1996

Srg 716/96 Rg-44147

Družba POK-R, podjetje za poslovne
storitve in trgovino, d.o.o., Radovljica, s
sedežem Triglavska 45, Radovljica, vpisa-
na na reg. vl. št. 1/2485/00 preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Vik-
tor Klement, Triglavska 45, Radovljica.

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

Okrožno sodišče v Kranju

dne 4. 9. 1996

Srg 680/96 Rg-46182

Družba TAJA, podjetje za trgovino in
usluge Kranj, d.o.o., s sedežem v Kranju,
Reševa 5 A, vpisana na reg. vl. št. 1/600/00
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Škri-
lec Koželj Helena, Reševa 5 A, Kranj.

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

Okrožno sodišče v Kranju

dne 26. 9. 1996

Srg 314/95 Rg-46185

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 314/95 zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne
25. 9. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3803/00 vpiše izbris družbe VRBA
COMMERCE, izvozno-uvozno trgovsko
podjetje, d.o.o., Kranj, s sedežem Struže-
vo 4, Kranj, zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 25. 9. 1996

Srg 3586/94 Rg-46195

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3586/94 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
25. 9. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2839/00 vpiše izbris družbe QUAT-
TRO, podjetje za izobraževanje voznikov
vozil na motorni pogon, trgovino, posre-

dovanje in zastopanje ter storitve Cer-
klje, d.o.o., s sedežem Cerklje, Dvorje 92,
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 25. 9. 1996

Srg 1194/95 Rg-46199

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 1194/95 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
25. 9. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4305/00 vpiše izbris družbe OSMI-
CA, trgovina in gostinstvo, d.o.o., Kranj,
s sedežem Kranj, Cesta Staneta Žagarja
19 A, zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 25. 9. 1996

KRŠKO

Srg 58/95 Rg-43162

Okrožno sodišče v Krškem kot registr-
sko sodišče je po predlogu sklenilo:

ROKO, podjetje za trgovino, storitve,
uvoz in izvoz, d.o.o., Leskovec pri Kr-
škem, Grebenčeva cesta 7, se izbriše iz
sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe so prevzeli Rošker Ja-
nja, Rošker Janez, Rošker Boštjan in Bulo-
vič Jerneja, vsi Grebenčeva cesta 7, Lesko-
vec pri Krškem.

Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS
na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko
vloži vsak, ki ima pravni interes pri tem
sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 16. 8. 1996

Srg 130/95 Rg-44956

Okrožno sodišče v Krškem kot registr-
sko sodišče je po predlogu sklenilo:

TISA, marketing, informatika, sveto-
vanje, prevajanje, zunanja trgovina, Kr-
ško, d.o.o., Cesta krških žrtev 59, Krško,
se izbriše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe sta prevzeli Savnik Kristi-
na, Cesta krških žrtev 59, Krško in Florjan-
čič Tatjana, Bratov Cerjakov 23, Brežice.

Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS
na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko
vloži vsak, ki ima pravni interes pri tem
sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 30. 9. 1996

LJUBLJANA

Srg 2578/94 Rg-1724

Temeljno sodišče v Ljubljani, enota v
Ljubljani, kot registrsko sodišče na predlog
objavlja sklep:

KABO, trgovina, transport in turizem,
d.o.o., Pod Jelšami 17, Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne družbe z dne 22. 6. 1994.
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Družbenika Karol Bricelj, Ljubljana, Pod
Jelšami 14 in Boštjan Brazda, Nova Gorica,
Šempas 88, prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe. Po
prenehanju družbe se ustanovitveni kapital
v znesku 2.000 SIT prenese v celoti na oba
ustanovitelja Korola Bricelja, Pod Jelšami
14, Ljubljana in Boštjana Brazdo, Nova Go-
rica, Šempas 88.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je po 396.
in 397. členu zakona o gospodarskih druž-
bah dopusten ugovor v 15 dneh po objavi v
Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po pre-
teku tega roka sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz sodnega registra.

Temeljno sodišče v Ljubljani

enota v Ljubljani

dne 27. 10. 1994

Srg 9110/94 Rg-1725

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

Družba BEDET, podjetje za storitve in
trgovino, d.o.o., Domžale, Partizanska 4,
reg. št. vl. 1/23678/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
26. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Jeglič Bernarda, Sora
20, Medvode, z ustanovitvenim kapitalom
280.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 8. 3. 1995

Srg 9209/94 Rg-1726

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

MEFISTO, storitve, trgovina, d.o.o.,
Kalce 24b, Logatec, reg. št. vl. 1/23686/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 26. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Mojca Omerzu, Kal-
ce 24b, Logatec, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. členu zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 25. 7. 1995

Srg 7962/94 Rg-1727

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

Družba BREGA, prevozništvo, import,
trgovina, zastopanje, marketing, inženi-
ring, organizacija, proizvodnja, kmetij-
stvo, ribištvo in akvizicija, Ljubljana, Ze-
ljarska 2, d.o.o., reg. št. vl. 1/11195/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 18. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Vladimir Brence, Krži-
šnikova 3, Medvode, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 12. 12. 1995

Srg 6071/95 Rg-1728

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

PRO & PRO, trgovsko in gostinsko
podjetje, d.o.o., Pokopališka c. 2, Ihan,
Domžale, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 14. 12. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Vesna Gregorin, Po-
kopališka c. 2, Ihan, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 29. 5. 1996

Srg 11157/94 Rg-1729

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

Družba PAX – galerijska dejavnost, vi-
deo, kopiranje in trgovina, d.o.o., Zagor-
je, Cesta zmage 12a, preneha po skrajša-

nem postopku po sklepu skupščine z dne
23. 5. 1994.

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

Ustanovitelja sta Poredoš Vladimir in
Miroslava, oba Farčnikova 21, Zagorje ob
Savi, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese na ustanovitelja v raz-
merju njunih poslovnih deležev.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 3. 6. 1996

Srg 19690/94 Rg-1730

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

SATI  –  GOLD,  trgovsko  podjetje,
d.o.o., Šmartinska 28, Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Sašo Šabanov, Gospos-
vetska 13, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

Srg 1793/96 Rg-1731

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

Družba  MEGAMARKT  DINOZAV-
RUS, d.o.o., podjetje za opravljanje po-
slovnih in drugih storitev, trgovino, go-
stinstvo in turizem, Rašiška 16, Ljublja-
na, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 11. 4. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Markovič Aleš, Črtomi-
rova 21a, Ljubljana, Šetina Emil, Dolenjska
cesta 52, Ljubljana in Rems Primož, V Mur-
glah 1, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.824 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 5. 6. 1996
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Srg 11247/94 Rg-1732

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

Družba  KSI,  d.o.o.,  Ljubljana-Polje,
Novo Polje, c. XV/6, družba za opravlja-
nje  trgovinske  dejavnosti,  preneha  po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 16. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Zdenka Marolt, Novo
Polje, c. XV/6, Ljubljana-Polje, z ustanovi-
tvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 6. 6. 1996

Srg 12799/94 Rg-1733

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

Družba KOMPEX, d.o.o., mednarodno
trgovsko podjetje Preserje, Preserje 26,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Andrej Kovač, Preserje
26, Preserje, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 12808/94 Rg-1734

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

Družba SPALDO, podjetje za trgovino
in zastopanje, d.o.o., Murnova 11, Dom-
žale, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 20. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Bojan Adamič, Murnova
11, Domžale, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 12802/94 Rg-1735

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

Družba WALLAS, gradbeno podjetje,
d.o.o., Sallaumines 5, Trbovlje, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 27. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Jože Wallas ml., Kovi-
narsko naselje 4/a, Trbovlje in Jože Wallas
st., Sallaumines 5, Trbovlje, z ustanovitve-
nim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 7. 6. 1996

Srg 19004/94 Rg-1736

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

Družba UNISEC, trgovina in storitve,
d.o.o., Škofljica, Žagarska 6, reg. št. vl.
1/4312/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 29. 12. 1994.

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

Ustanoviteljica je Olgica Jeras, Žagar-
ska 6, Škofljica, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 11. 6. 1996

Srg 12713/94 Rg-1737

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

Družba M&M International, podjetje
za  zastopanje,  svetovanje  in  trgovino,
d.o.o., Oslavijska 9, Ljubljana, reg. št. vl.
1/8973/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 30. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Matjaž Božič, Oslavijska
9, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 11769/94 Rg-1738

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

Družba NIZ, d.o.o., podjetje za projek-
tiranje in inženiring, Ljubljana, Gregor-
čičeva 11a, reg. št. vl. 1/21911/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 6. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Jurkovnik Nadja in Igor,
oba Gregorčičeva 11a, Ljubljana ter Pavšek
Zora, Pod bresti 40, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 33.333 SIT, ki prevzema-
jo obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
33.333 SIT prenese na ustanovitelje v višini
ustanovnih deležev.

Srg 12871/94 Rg-1739

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

A-SKOL,  trgovina  in  proizvodnja,
d.o.o., Domžale, Vir, Čufarjeva 1, reg. št.
vl. 1/13946/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 28. 6.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Aleksandra Skol, Ču-
farjeva 1, Vir, Domžale, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 6. 1996

Srg 12947/94 Rg-1740

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

Družba STABEJ, podjetje za založ-
ništvo, jezikovne storitve in trženje,
d.o.o., Ljubljana,  Bilečanska  2,  reg.  št.
vl. 1/17366/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 20. 6.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Amalija in Marko Sta-
bej, oba Bilečanska 2, Ljubljana, z ustano-
vitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

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

Srg 19701/94 Rg-1741

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
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Družba Podjetje DOLENC, vzdrževa-
nje objektov, d.o.o., Ljubljana, Dravska
2, reg. št. vl. 1/13602/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Vidmar Mirko, Dravska
2, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 14. 6. 1996

Srg 14287/94 Rg-1742

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

KEN, d.o.o., podjetje za intelektualne
storitve, trgovino in proizvodnjo, Vogel-
na 10, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 21. 9.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Bogdan Kovač, Ljublja-
na, z ustanovitvenim kapitalom 110.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 14286/94 Rg-1743

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

MRK, d.o.o., podjetje za storitve, pro-
izvodnjo in trgovino, Nova vas, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 2. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Rafael Kraševec, Nova
vas, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 17. 6. 1996

Srg 18897/94 Rg-1744

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

Družba XRS Consulting, podjetje za
komercialo, računalništvo in računalniške
komunikacije, d.o.o., Ljubljana, Stegne
25, reg. št. vl. 1/14743/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
30. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Matej Mihelič, Šmartin-
ska cesta 222a, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

Srg 18861/94 Rg-1745

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

Družba PROJEKTING-KLODIČ, druž-
ba za projektiranje in inženiring, Ljub-
ljana, d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 181,
reg. št. vl. 1/8509/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
6. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Ivica Klodič,
Ul. oktoberske revolucije 27A, Izola, z usta-
novitvenim kapitalom 2.040 SIT, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

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

Srg 1402/96 Rg-1746

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

JUPITER TRADE, d.o.o., trgovsko in
gradbeno podjetje, Polanškova 3, Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 21. 3. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Veljko Ilić, Polanškova
3, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 14311/94 Rg-1747

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

MOTORENT,   d.o.o.,   podjetje   za
rent-a-car in leasing vozil, Dunajska c.
361, Ljubljana, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 12. 7.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta REI – H.m.b.H, Kla-
genfurt in Avtousluga, d.o.o., Dunajska c.
361, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
4.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 1284/96 Rg-1748

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

KGM, d.o.o., podjetje za prodajo ku-
riva, gradbenega materiala in prevoz,
KGM,  Zapoge  11,  Vodice,  preneha  po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 13. 3. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Dragica Kalan, Vodice
in Janez Kalan, Komenda, z ustanovitvenim
kapitalom 2.750 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.750 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
na vsakega po 1.375 SIT.

Srg 18873/94 Rg-1749

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

Družba CHB, proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Srednjevaška
ul. 107, Škofljica, reg. št. vl. 1/16674/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Maja Rožič, Srednje-
vaška ul. 107, Škofljica in Dušan Rožič,
Gorska pot 21a, Idrija, z ustanovitvenim ka-
pitalom 8.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 19. 6. 1996

Srg 18803/94 Rg-1750

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

Družba CEROS, trgovina, storitve in
proizvodnja, d.o.o., Ljubljana, Cesta na
Ključ 8, reg. št. vl. 1/22803/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 8. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Rajko Galič in Mojca Šu-
šteršič-Galič, oba Cesta na Ključ 14, Ljublja-
na ter Jože Šuštaršič, Kosančeva 9, Ljublja-
na, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lje glede na njihove deleže.

Srg 18804/94 Rg-1751

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

Družba LA VITA, d.o.o., podjetje za
zastopniško, posredniško, storitveno, tr-
govsko in turistično dejavnost, Ljublja-
na, Vikrče 7/a, reg. št. vl. 1/19699/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 19. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Pirc Jadranka, Vikrče
7/a, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 15495/94 Rg-1752

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

Družba  ESTOR,  d.o.o.,  proizvodnja,
ekonomske storitve, trženje, izobraževa-
nje in turistične storitve, Brilejeva 14,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/12093/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 28. 11. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Bojan Falež, Brodarjev
trg 4, Ljubljana in Sabo-Falež Ljubinica,
Brilejeva 14, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
vsakemu do ene polovice.

Srg 18841/94 Rg-1753

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

Družba DESART, podjetje za grafično
oblikovanje in projektiranje, d.o.o., Us-
njarska 4, Šmartno pri Litiji, Litija, reg.
št. vl. 1/24055/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 21. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Janez Vozel, Usnjarska
4, Šmartno pri Litiji, z ustanovitvenim kapi-
talom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

Srg 14736/94 Rg-1754

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

GRADI-M,  d.o.o.,  splošno  gradbeno
podjetje, Sodražica, Zapotok 31, reg. št.
vl. 1/12736/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 20. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Mija Češarek in Franc
Češarek, oba Humec 31, Dolenja vas, z usta-
novitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se premoženje prenese v celoti na
ustanovitelja Mijo Češarek in Franca Češa-
reka, oba Humec 31, Dolenja vas.

Srg 15570/94 Rg-1755

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

Družba PYXIS, svetovanje, inženiring
in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Linhartova
66, reg. št. vl. 1/13611/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
14. 11. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Jaroslav in Milan Slu-
nečko, oba Linhartova 66, Ljubljana, z usta-
novitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
vsakemu 4.000 SIT.

Srg 14379/94 Rg-1756

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

Družba  SKULAS,  d.o.o.,  Ljubljana,
Ulica  bratov  Učakar  48,  reg.  št.  vl.
1/15785/00,  preneha  po  skrajšanem  po-
stopku  po  sklepu  skupščine  z  dne  13. 9.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Harisch Marjan in Vla-
dimir Avsec, Ul. bratov Učakar 48, Ljublja-
na, Miletič Mladen, Kastelic Jože, Puklavec
Janko, Jerman Marjan in Erna Ravnik, Ul.
bratov Učakar 50, Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 8.400 SIT, ki prevzemajo
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se premoženje prenese v celoti na
ustanovitelje.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 20. 6. 1996

Srg 13543/94 Rg-1757

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

Družba TTR, transport, trgovina, go-
stinstvo, uvoz, izvoz, d.o.o., Ribnica, Žle-
bič 26, reg. št. vl. 1/11042/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 19. 7. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Anton Poljanec, Žlebič
26, Ribnica, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 21. 6. 1996

Srg 913/95 Rg-1758

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

PRIMOZUS, podjetje za trgovino in
storitve,  d.o.o.,  Ljubljana,  reg.  št.  vl.
1/23080/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 23. 2. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Jožica Kovač, Jakčeva
12, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
121.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 16. 7. 1996

Srg 18828/94 Rg-1759

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

Družba ŠTURM, podjetje za marke-
ting, trgovino, zunanjo trgovino, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 12. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Zvonka Šturm, Cesta
Dolomitskega odreda 18, Ljubljana, z usta-
novitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 8. 1996

Srg 1839/95 Rg-1760

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

Družba M STAYLE, d.o.o., Tesovniko-
va 44, Ljubljana, reg. št. vl. 1/9646/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 25. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Majda Hočevar, Ljub-
ljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 10. 9. 1996

Srg 614/95 Rg-1761

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

BONO, d.o.o., podjetje za inženiring,
projektiranje, notranjo in mednarodno
špedicijo, posredovanje pri prevozu oseb
in blaga, zastopanje domačih in tujih
firm, administrativno-poslovne storitve,
Žaucerjeva  13,  Ljubljana,  reg.  št.  vl.
1/10452/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 3. 2. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Bojan Novak, Žaucerje-
va 13, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

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

Srg 1787/95 Rg-1762

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

FEROX, d.o.o., trgovina, proizvodnja,
inženiring, d.o.o., Robova 7, Vrhnika, reg.
št. vl. 1/16527/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 31. 3.
1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Podbregar Andrej, Vrh-
nika in Smrtnik Igor, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
na vsakega po 4.000 SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 1. 10. 1996

Srg 2908/96 Rg-1763

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

ARRAS, d.o.o., Jeranova 10, Ljublja-
na, reg. št. vl. 1/03381/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
11. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Tadeja Lazenski, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 7. 10. 1996

Srg 5125/95 Rg-1764

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

SETR, d.o.o., Ljubljana, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in servis, reg. št. vl.
1/08388/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 5. 9. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Boris in Tadeja Kurent,
z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 5126/95 Rg-1765

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

SETR CAR, d.o.o., trženje in posredo-
vanje, reg. št. vl. 1/19916/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 5. 9. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Boris in Tadeja Kurent,
z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na ustanovitelja s poslovnima dele-
žema, ki jih imata v družbi.

Srg 1151/96 Rg-1766

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

Poslovna skupnost za veterinarstvo,
Ljubljana, r.o., Cesta v Mestni log 47,
reg. št. vl. 1/01788/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
17. 7. 1995.

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

Člani poslovne skupnosti so Zavod za
živinorejo in veterinarstvo Celje, Koroški
veterinarski zavod Dravograd, Veterinarski
zavod Ljubljana regije Grosuplje, Živino-
rejsko-veterinarski zavod Gorenjske, Kranj,
Veterinarska postaja Ljutomer, Obdravski
zavod za veterinarstvo in živinorejo Ptuj,
Veterinarski zavod Šmarje pri Jelšah, Kme-
tijsko veterinarski zavod Nova Gorica, Ve-
terinarski zavod Maribor, Veterinarski za-
vod Primorje, Sežana, Dolenjsko-Posavski
veterinarski zavod, Novo mesto in Veteri-
narski zavod Murska Sobota, ki prevzamejo
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ostalo premoženje prenese v celo-
ti na člane skupnosti po enakih delih.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 10. 10. 1996

Srg 2910/96 Rg-1767

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

SEDORO,   d.o.o.,   Valburga   117,
Smlednik, reg. št. vl. 1/12207/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 30. 5. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Vera Nemec, Smled-
nik, z ustanovitvenim kapitalom 1,907.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,907.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
teljico.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 14. 10. 1996
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Srg 4333/96 Rg-1768

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

Družba  AM  STUDIO,  p.o.,  animaci-
je-inženiring, zastopstva-uvoz-izvoz, pro-
izvodnja-trgovina, Mlakarjeva 65, Men-
geš, reg. št. vl. 1/05937/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
8. 8. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Marko Šter, Mlakarje-
va 65, Trzin in Orlič Alan, Bergantova ul.
11, Trzin, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 22. 10. 1996

Srg 2473/96 Rg-1769

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

TAMADEN,  d.o.o.,  Smrekarjeva  33,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/12735/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 21. 10. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Pečak Tamara in Trček
Denis, z ustanovitvenim kapitalom
1,574.959 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,574.959 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja, na vsakega 787.479,50 SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 24. 10. 1996

Srg 2794/96 Rg-1770

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

KOMNA, d.o.o., Mlinska pot 17, Ljub-
ljana, reg. št. vl. 1/24161/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 4. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

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

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 29. 10. 1996

Srg 4120/96 Rg-1771

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

Družba ISKRALES, mizarstvo in tr-
govsko podjetje Medvode, d.o.o., reg. št.
vl. 1/8769/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 25. 7.
1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Janez Iskra, Zbilje 6 B,
Medvode, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Iskra Janeza, Medvode, Zbilje 6 B.

Srg 3947/96 Rg-1772

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

Družba LEDENICE-D, d.o.o., podjetje
za uvoz in izvoz, Travniška 3, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/22974/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
29. 10. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Miomir Mijič, Travniška
3, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
160.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 4416/96 Rg-1773

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

Družba AKELA, d.o.o., trgovsko in sto-
ritveno  podjetje,  Ljubljana,  reg.  št.  vl.
1/21771/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 23. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Irena Bohinjec, Cize-
jeva 2, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
teljico Ireno Bohinjec, Cizejeva 2, Ljub-
ljana.

Srg 4549/96 Rg-1774

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

Družba COLLEGE, d.o.o., inženiring,
proizvodnja in storitve, Ivančna Gorica,
reg. št. vl. 1/1/10335/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
27. 8. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Andrej Hermec, Jurči-
čeva 13, Ivančna Gorica, Lado Kutnar, Uli-
ca talcev 4, Ivančna Gorica, Anton Oma-
hen, Zaboršt 9, Marko Kutnar, Šentpavel na
Dolenjskem 35, Tomaž Petan, Velike Pece
24 in Janko Zaletel, Radohova vas 24, z
ustanovitvenim kapitalom 2.100 SIT, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.100 SIT prenese v celoti na ustanovitelje,
na vsakega do ene šestine.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 8. 11. 1996

Srg 3823/96 Rg-1775

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

Podjetje  AZRAS,  d.o.o.,  podjetje  za
proizvodnjo, storitve in trgovino, Ljub-
ljana, reg. št. vl. 1/21850/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 1. 4. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Alojz Rebolj in Zlata
Rebolj, oba Zgornje Pirniče 107, Ljubljana,
z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja, na vsakega po 50.000 SIT.

Srg 3936/96 Rg-1776

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

Podjetje JANEŽ, d.o.o., podjetje za tr-
govino in storitve, Gornje Ložine, reg. št.
vl. 1/18498/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 25. 7.
1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je France Janež, Gornje Lo-
žine 13, Stara Cerkev, z ustanovitvenim ka-
pitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
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Franceta Janeža, Gornje Ložine 13, Stara
Cerkev.

Srg 3883/96 Rg-1777

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

Družba LAVPE, d.o.o., podjetje za tr-
govanje, svetovanje, razvoj in zunanjetr-
govinsko poslovanje, Gornji trg 27, Ljub-
ljana, reg. št. vl. 1/2602/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 19. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Pavel Juren, Gornji trg
27, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
21.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
21.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Pavla Jurna, Gornji trg 27, Ljubljana.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 11. 11. 1996

Srg 4568/96 Rg-1778

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

Družba ADOB OBROL in ostali, d.n.o.,
zastopanje in posredovanje, Ljubljana,
Rašiška 3, reg. št. vl. 1/1/10393/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 3. 9. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Obrol Ada, Rašiška 3,
Ljubljana in Trstenjak Matija, Jamova 54,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 4.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 5502/96 Rg-1779

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

Družba  SLOVEX,  d.o.o.,  inženiring,
marketing, uvoz-izvoz, Ljubljana, reg. št.
vl. 1/9081/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 22. 10. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Valentin Mandiževec, Ci-
kava 39, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 3,624.749 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
3,624.749 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja Valentina Mandiževca, Cikava 39, Gro-
suplje.

Srg 5384/96 Rg-1780

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

Družba TRADEMAR, d.o.o., podjetje
za trgovino na debelo in drobno, Vrhni-
ka, reg. št. vl. 1/26751/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
22. 10. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Marjan Nagode, Partizan-
ski tabor 6, Vrhnika, z ustanovitvenim kapi-
talom 1,500.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,500.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja Nagode Marjana, Partizanski tabor 6,
Vrhnika.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 14. 11. 1996

Srg 5389/96 Rg-1784

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

WAYMAKER,  uvozno-izvozno  pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Celovška 264, reg.
št. vl. 1/09341/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljice z dne
21. 10. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Ljubica Slavnič, Ljub-
ljana, Trebinjska 9, z ustanovitvenim kapi-
talom 1,502.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost do plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,502.000 SIT prenese na ustanoviteljico
Ljubico Slavnič.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 12. 11. 1996

Srg 7479/94 Rg-1785

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

SILKWOOD, podjetje za zlatotisk in
zastopanje, d.o.o., Kamnik, Zelena pot 5,
reg. št. vl. 1/17766/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
17. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Tomislav Rožič, Kamnik,
Zelena pot 5, z ustanovitvenim kapitalom

8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Tomislava Rožiča, Zelena pot 5, Kamnik.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 11. 2. 1995

Srg 13458/94 Rg-1786

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

Družba APITAURUS, podjetje za ra-
ziskovalno-razvojne storitve s področja
agronomije in farmacije, d.o.o., Ljublja-
na, Tržaška 315, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 30. 6.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Barbara Babnik-Šebe-
nik, Dobrova pri Ljubljani, Brezje 67, z usta-
novitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na 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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 7. 6. 1996

Srg 13430/94 Rg-1787

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

Družba REKLAMNI STUDIO
GRAPHIC, d.o.o., podjetje za reklamno
grafične storitve Ljubljana, Kolodvorska
c. 20 a, reg. št. vl. 1/17565/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 15. 7. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Davorin Zamernik, Grab-
lovičeva 28, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

Srg 18799/94 Rg-1788

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

Družba  SOP-ELEKTRO,  sistemska
oprema in projektiva, d.o.o., Ljubljana,
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Litijska 51, reg. št. vl. 1/12544/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Martin Jaklič, Kolod-
vorska 33, Črnomelj, Peter Grošelj, Graška
25 b, Litija, Matjaž Šporar, Kamniška 63 a,
Kamnik, Tomaž Štamcar, Postojnska 7,
Ljubljana in Stare Jože, Župančičeva 7,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 9.000
SIT, ki prevzemajo obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
9.000 SIT prenese na ustanovitelje v raz-
merju njihovih poslovnih deležev.

Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče  po  preteku  tega  roka  sprejelo
sklepa  o  izbrisu  družb  iz  sodnega  regi-
stra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 20. 6. 1996

Srg 12140/94 Rg-1789

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

MAGNET SPIN, podjetje za posred-
ništvo in trgovino, d.o.o., Trbovlje, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu usta-
noviteljice z dne 24. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Vesna Volavšek, Ke-
šetovo 6, Trbovlje, z ustanovitvenim kapi-
talom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 11. 7. 1996

Srg 13065/94 Rg-1790

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

AMIČ, d.o.o., podjetje za gradbeno in
trgovsko dejavnost, Delakova 9, Ljublja-
na,  preneha  po  skrajšanem  postopku  po
sklepu skupščine z dne 29. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Ahmet Kulauzović, Ljub-
ljana, z ustanovitvenim kapitalom 100.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo 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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 14. 8. 1996

Srg 2842/96 Rg-1791

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

FAR, d.o.o., Vojkova 63, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/9533/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
4. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Milena Ižanec, Ljub-
ljana, z ustanovitvenim kapitalom 1,520.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,520.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
teljico.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 28. 10. 1996

Srg 2793/96 Rg-1792

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

Ev & An, d.o.o., Kamniška 34, Ljub-
ljana, reg. št. vl. 1/22029/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 20. 5. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Anamarija Gorenc,
Ljubljana in Evgen Pezdirc, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja, na vsakega po 50.000 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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 29. 10. 1996

Srg 3976/96 Rg-1793

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

Podjetje O & U, d.o.o., Litija, Bratov
Poglajen 16, reg. št. vl. 1/23420/00, prene-

ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 16. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Kamilo Oberčkal, Ulica
bratov Poglajen 16, Litija, Zvonimira Oberč-
kal, Ul. bratov Poglajen 16, Litija, Oven
Maja, C. komandanta Staneta 9, Litija in
Ulčar Anton, Pungart 3, Šmartno pri Litiji, z
ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lje, na vsakega po 25.000 SIT.

Srg 4200/96 Rg-1794

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

Podružnica PE OSTRUM, Trdinova 7,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 8. 5. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Obelisk, d.o.o., ki prev-
zema obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Srg 3790/96 Rg-1795

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

Podjetje DOM SERVIS, d.o.o., podjet-
je za vzdrževanje in prenovo stanovanj in
stanovanjskih hiš ter za pravno svetova-
nje v stanovanjskih zadevah, Glavarjeva
45, Ljubljana, reg. št. vl. 1/19912/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 14. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Boris Česen, Glavarje-
va 47, Ljubljana in Milan Šuštar, Glavarje-
va 45, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
na vsakega po 1.000 SIT.

Srg 577/95 Rg-1796

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

ARS  ANIMA,  d.o.o.,  kultura,  umet-
nost, turizem, reg. št. vl. 1/22197/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljice z dne 31. 1. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Rozalija Jezernik,
Hacyetova 7, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
ljico.
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Zoper te sklepe skupščine o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 8. 11. 1996

Srg 4165/96 Rg-1797

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

Podjetje REMAR TRADE, d.o.o., pro-
izvodnja, trgovina in storitve, Polje 31,
Zagorje, reg. št. vl. 1/1/24509/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 2. 8. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Renata Krneta, Polje
31, Zagorje ob Savi, z ustanovitvenim kapi-
talom 131.208 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
131.208 SIT prenese v celoti na ustanovite-
ljico Renato Krneta, Polje 31, Zagorje ob
Savi.

Srg 3945/96 Rg-1798

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

Družba AVTOFINISH, d.o.o., trgovi-
na in servis, Šmartinska 152, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/6663/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
17. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Pavle Koprivec, Podu-
tiška 167, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Pavla Koprivca, Podutiška 167, Ljubljana.

Srg 3944/96 Rg-1799

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

Družba BORE, d.o.o., export-import in
storitve, Ig 95, Ig, reg. št. vl. 1/1/19404/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 29. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Boris Reven, Ig 95, Ig, z
ustanovitvenim kapitalom 102.860 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
102.860 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja Borisa Reven, Ig 95, Ig.

Zoper te sklepe skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih

družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 11. 11. 1996

Srg 3842/96 Rg-1800

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

Družba KNAUS, s.o.o., storitveno, tr-
govsko in proizvodno podjetje, Podcer-
kev 7, Stari trg pri Ložu, reg. št. vl.
1/19532/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 17. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Anton Strle, Peščenk 30,
Cerknica, z ustanovitvenim kapitalom
146.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
146.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja Antona Strleta, Peščenk 30, Cerknica.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 17. 7. 1996

Srg 3811/96 Rg-1801

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

Družba COOL, d.o.o., hladilne napra-
ve, Ljubljana, reg. št. vl. 1/20620/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 19. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Manfred Norbert Tesar,
Auhotstrasse 70, Dunaj, Avstrija, z ustano-
vitvenim kapitalom 120.000 SIT, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
120.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja Manfreda Norberta Tesarja, Auhotstrasse
70, Dunaj, Avstrija.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 15. 11. 1996

Srg 94/08531 Rg-41656

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08531 z dne 15. 5. 1996 pod št. vložka
1/21888/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: ELREG, podjetje za inženiring
in servisiranje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Vodice, Pirčeva 4
Osnovni kapital: 196.000 SIT
Ustanovitelja: Pečnik Branko in Pečnik

Marta, oba izstopila 20. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Pečnik Branko in Pečnik Marta, oba
Pirčeva 4, Vodice.

Srg 96/01178 Rg-43461

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01178 z dne 14. 3. 1996 pod št. vložka
1/01550/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi razdelitve na
podlagi lastninskega preoblikovanja s temi-
le podatki:

Firma: TOTRA, družbeno podjetje po-
zamenterijskih izdelkov in izdelkov iz pla-
stičnih mas, p.o., Ljubljana, Trpinčeva 39

Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: Ljubljana, Trpinčeva 39
S sklepom Srg 1178/96 z dne 14. 3. 1996

se vpiše prenehanje TOTRE p.o. zaradi rez-
delitve na podlagi lastninskega preobliko-
vanja na dve delniški družbi in sicer:
TOTRA TEKSTIL, d.d., Ljubljana, vpisana
na vl. št. 1/126146/00 ter TOTRA PLASTI-
KA, d.d., Ljubljana na vl. št. 1/26147/00.

Srg 95/00659 Rg-44017

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00659 z dne 10. 7. 1996 pod št. vložka
1/06613/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: SGBB INŽENIRING, podjetje
za trgovinsko dejavnost, d.o.o., Ljublja-
na

Skrajšana firma: SGBB INŽENIRING,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Domžale, Vodnikova 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Nakrst Franci, izstopil 2. 2.

1995.
Sklep skupščine z dne 2. 2. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Nakrst Franci, Vodnikova 2, Domžale.

Srg 94/15243 Rg-44025

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15243 z dne 10. 7. 1996 pod št. vložka
1/10471/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: AKCIUM, podjetje za dodela-
vo in obdelavo plastičnih, kovinskih, le-
snih in galanterijskih izdelkov, trgovino
ter zunanjo trgovino, d.o.o., Medvode
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Skrajšana firma: AKCIUM, d.o.o., Med-
vode

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Medvode, Vaše 16h
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Muc Judita, izstopila

25. 10. 1994.
Sklep skupščine z dne 25. 10. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Judita Muc, Vaše 16h, Medvode.

Srg 94/10985 Rg-44051

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10985 z dne 31. 7. 1996 pod št. vložka
1/08410/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma:  RAGLJA,  trgovsko  podjetje,
d.o.o., Zagorje ob Savi

Skrajšana firma: RAGLJA, d.o.o., Za-
gorje ob Savi

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zagorje ob Savi, Kidričeva 8
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Bovhan Matej in Maček

Franc, izstopil 31. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 31. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Matej Bovhan, Cesta Tončke Čeč 13a,
Trbovlje in Franc Maček, Reka 38a, Laško.

Srg 94/16991 Rg-44066

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16991 z dne 17. 7. 1996 pod št. vložka
1/22138/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: KONTO–S, podjetje za proiz-
vodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Šen-
tvid pri Stični

Skrajšana firma: KONTO–S, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  Šentvid  pri  Stični,  Radohova

vas 39
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Žučko Sabina, izstopila

30. 11. 1994.
Sklep skupščine z dne 30. 11. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Sabina Žučko, Radohova vas 39, Šen-
tvid pri Stični.

Srg 95/00820 Rg-44067

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00820 z dne 10. 7. 1996 pod št. vložka
1/14905/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  KUPROTRADE,  podjetje  za
proizvodnjo, trgovino, storitve, inženi-
ring, uvoz-izvoz, d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Bratov Učakar 30
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Kulić Goran, izstopil

28. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 28. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Kulić Goran, Ul. Bratov Učakar 30,
Ljubljana.

Srg 94/02488 Rg-44068

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02488 z dne 10. 7. 1996 pod št. vložka
1/06638/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma:  JON,  podjetje  za  trgovino  in
zastopanje,  d.o.o.,  Trbovlje,  Opekarna
19b

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

govornostjo
Sedež: Trbovlje, Opekarna 19b
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Čuk Marjan, izstopil 22. 3.

1994.
Sklep skupščine z dne 22. 3. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Marjan Čuk, Sallaumines 4b, Trbovlje.

Srg 94/04496 Rg-44071

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04496 z dne 10. 7. 1996 pod št. vložka
1/07536/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: VERZAL MARKETING, pod-
jetje za komercialo, propagando, grafič-
ne storitve in uvoz-izvoz, d.o.o.

Skrajšana  firma:  VERZAL  MARKE-
TING, d.o.o., Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Domžale, Ljubljanska 66
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Gabrič Franc in Vadnov

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

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Gabrič Franc, Ljubljanska 107, Dom-
žale in Vadnov Črtomir, Trubarjeva 13,
Ljubljana.

Srg 94/16577 Rg-44072

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

94/16577 z dne 10. 7. 1996 pod št. vložka
1/17711/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ASKA, družba za posredništvo
obrtnih in organizacijskih storitev, mar-
keting, trgovino na debelo in drobno,
d.o.o., Kamnik, Cankarjeva 36

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

govornostjo
Sedež: Kamnik, Cankarjeva 36
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Gorjup Irena, izstopila

12. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 12. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Irena Gorjup, Cankarjeva 36, Kamnik.

Srg 94/02894 Rg-44073

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02894 z dne 10. 7. 1996 pod št. vložka
1/05005/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: SOVA, podjetje za organizira-
nje in izvajanje izobraževalnih in kultur-
no izobraževalnih dejavnosti, pedagoško
andragoškega svetovanja..., d.o.o., Ljub-
ljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Linhartova c. 62
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelji: Cvikl Matej, Lah Igor in

Sluga Mojca, vsi izstopili 1. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 1. 4. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Cvikl Matej, Dražgoška 21, Ljubljana,
Lah Igor, Linhartova c. 62, Ljubljana in Slu-
ga Mojca, Šmartinska c. 291, Ljubljana.

Srg 94/03834 Rg-44232

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03834 z dne 24. 6. 1996 pod št. vložka
1/07174/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: FIN. PLUS, družba za organi-
zacijske, ekonomske in knjigovodske sto-
ritve

Skrajšana  firma:  FIN.  PLUS,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Resljeva 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljici: Nevenka Drganc in Izi-

dora Kastelic, obe izstopili 20. 4. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
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zeli Nevenka Drganc, Resljeva 1, Ljubljana
in Izidora Kastelic, Spodnji Rudnik I/23,
Ljubljana.

Srg 94/10942 Rg-44755

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10942 z dne 5. 7. 1996 pod št. vložka
1/14913/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi pripojitve k
družbi DABOR, d.o.o., Kamnik, s temile
podatki:

Matična št.: 5560225
Firma: WIPRIS, podjetje za računal-

ništvo, informatiko in svetovanje, d.o.o.,
Kamnik, Podgorje 127b

Skrajšana  firma:  WIPRIS,  Podgorje
127b

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kamnik, Podgorje 127b
Osnovni kapital: 220.400 SIT
Ustanovitelj: Wiegele Bogomil, izstopil

5. 5. 1994.
Pripojitev k DABOR, podjetje za koope-

racijo, zastopanje in prodajo, d.o.o., Kam-
nik, Jakoba Aleševca 7, na podlagi pripoji-
tvene pogodbe z dne 5. 5. 1994.

Srg 94/10229 Rg-44765

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10229 z dne 12. 6. 1996 pod št. vložka
1/07400/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: HALO, podjetje za izdelavo in
prodajo programske računalniške opre-
me, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Titova 133
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Grasselli Marjana, izsto-

pila 27. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Grasselli Marjana, Cesta na Loko 12,
Ljubljana.

Srg 94/04239 Rg-44766

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04239 z dne 12. 6. 1996 pod št. vložka
1/10350/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: NID, d.o.o., inženiring, design,
Ljubljana, Puhtejeva 16

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Puhtejeva 16
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Nagode Debeljak Luč-

ka, izstopila 22. 4. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

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

zela Lučka Nagode Debeljak, Ljubljana,
Puhtejeva 16.

Srg 94/04811 Rg-44826

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04811 z dne 12. 6. 1996 pod št. vložka
1/21271/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi pripojitve k pod-
jetju MIB, d.o.o., Mengeš, s temile podatki:

Firma: FIRST TRGO, podjetje za fi-
nančne in računovodske storitve, trgovi-
na na debelo in drobno, d.o.o., Mengeš

Skrajšana firma: FIRST TRGO, d.o.o.,
Mengeš

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mengeš, Slomškova 13
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Jeločnik Blaž, izstopil

12. 4. 1994.
Pripojitev k MIB, finančne in računo-

vodske storitve, d.o.o., Mengeš, na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 12. 4. 1994.

Srg 96/03697 Rg-45229

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03697 z dne 2. 9. 1996 pod št. vložka
1/12378/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5495865
Firma: MIB, finančne in računovodske

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Trg OF 14
Osnovni kapital: 18,818.000 SIT
Ustanovitelja: Jeločnik Irena in Jeločnik

Blaž, oba izstopila 27. 6. 1996.
Sklep skupščine z dne 27. 6. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Jeločnik Irena in Jeločnik Blaž, oba
Slomškova 13, Mengeš.

Srg 96/00294 Rg-45455

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00294 z dne 11. 4. 1996 pod št. vložka
1/24955/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi izbrisa podružnice
s temile podatki:

Matična št.: 5817714001
Firma:  KRUSE & MEINERT,  pro-

izvodnja pohištva, d.o.o., Podružnica Na-
zarje

Skrajšana firma: KRUSE & MEINERT,
d.o.o., Podružnica Nazarje

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Nazarje, Lesarska 10
Ustanovitelj: KRUSE & MEINERT, pro-

izvodnja pohištva, d.o.o., izstopil 21. 12. 1995.
Izbris podružnice na podlagi sklepa

skupščine z dne 21. 12. 1995.

Srg 94/07309 Rg-45941

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

94/07309 z dne 5. 9. 1996 pod št. vložka
1/11851/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: RO and Ma, podjetje za trgovi-
no, zunanjetrgovinski promet in posred-
ništvo, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  RO  and  Ma,  d.o.o.,
Ljubljana, Tbilisijska 28

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Tbilisijska 28
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Tasič Zoran, izstopil 18. 5.

1994.
Sklep skupščine z dne 18. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Tasič Zoran, Tbilisijska 28, Ljubljana.

Srg 96/01754 Rg-45944

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01754 z dne 5. 9. 1996 pod št. vložka
1/24090/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekta zaradi izbrisa po skraj-
šanem postopku s temile podatki:

Firma: PSV, inženiring, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: PSV, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Trebinjska 15
Osnovni kapital: 105.000 SIT
Ustanovitelji: Petrošanec Krešo, Slavi-

ček Stevan in Viličić Ivan, vsi izstopili 3. 4.
1996.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Petrošanec Krešo, Trebinjska 14, Ljub-
ljana, Slaviček Stevan, Clevelandska 43,
Ljubljana in Viličić Ivan, Trebinjska 15,
Ljubljana.

Srg 94/15083 Rg-45998

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15083 z dne 31. 7. 1996 pod št. vložka
1/03417/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: FIMMPAS, inženiring, consal-
ting, storitve in trgovina, p.o., Ljubljana,
Sojerjeva 52

Skrajšana firma: FIMMPAS, p.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: Ljubljana, Sojerjeva 52
Osnovni kapital: 100 SIT
Ustanovitelj: Pajenk Franc, izstopil 3. 11.

1994.
Sklep skupščine z dne 3. 11. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
dr. Franc Pajenk, Reboljeva 3, Ljubljana.

Srg 94/18641 Rg-45622

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
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št. 94/18641 z dne 17. 4. 1996 pod št. vlož-
ka 1/05893/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma:  MASTER,  center  za  izobra-
ževanje in usposabljanje, d.o.o., Ljub-
ljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Koprska 94
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Lipovec Josip, izstopil

19. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 19. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Josip Lipovec, Ptujska 18, Ljubljana.

Srg 94/10373 Rg-46032

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10373 z dne 8. 8. 1996 pod št. vložka
1/14973/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: ČEBELICA–RIBNICA, trgovi-
na z opremo in oblekami za dojenčke,
otroke in bodoče mamice – komisijska in
redna prodaja, d.o.o., Ribnica, Čolnar-
ska 1

Skrajšana  firma:  ČEBELICA–RIBNI-
CA, d.o.o., Ribnica, Čolnarska 1

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ribnica, Čolnarska 1
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Pajnič Andrej, izstopil

26. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 26. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel  Andrej  Pajnič,  Puhova  16,  Ljub-
ljana.

Srg 94/20104 Rg-46034

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20104 z dne 8. 8. 1996 pod št. vložka
1/05809/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: A & A, d.o.o., Ljubljana, Bije-
dičeva 3

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Bijedičeva 3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Ahtik Uroš in Ahtik De-

jan, oba izstopila 27. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Ahtik Uroš in Ahtik Dejan, oba Ljub-
ljana, Bijedičeva 3.

Srg 94/16223 Rg-46062

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16223 z dne 31. 7. 1996 pod št. vložka
1/06072/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: MINA, podjetje za proizvodnjo
in prodajo oblačilnih, dekorativnih, okra-
snih in umetniških predmetov, Borovni-
ca, Miklavčičeva 14, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Borovnica, Miklavičeva 14
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljici: Hrovat-Boncelj Marija in

Nagu Frančiška, obe izstopili 16. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 16. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zeli Marija Hrovat-Boncelj, Miklavičeva 14,
Borovnica in Frančiška Nagu, Ljubljanska
77, Kočevje.

Srg 94/15050 Rg-46063

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15050 z dne 31. 7. 1996 pod št. vložka
1/14978/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: AUTO QUATRO, trgovina, za-
stopanje in posredovanje, d.o.o., Ribnica,
Šolska ulica 1

Skrajšana  firma:  AUTO  QUATRO,
d.o.o., Ribnica, Šolska ulica 1

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ribnica, Šolska ulica 1
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: HILBROOK LIMITED in

Ambrožič Anton, oba izstopila 20. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela HILBROOK LIMITED, 949 Grime
Sthorpe road, Sheffield S4 8 ES, Velika Bri-
tanija in Ambrožič Anton, Šolska ulica 1,
Ribnica.

Srg 96/03136 Rg-47011

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03136 z dne 18. 10. 1996 pod št. vložka
1/06570/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št. 5386519
Firma: SOLDO, d.o.o., podjetje za fi-

nance, Ljubljana
Skrajšana firma: SOLDO, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo.
Sedež: Ljubljana, Topniška 35a
Osnovni kapital: 3,902.000 SIT
Ustanovitelj: Komljenovič Aleš, izstopil

20. 6. 1996.
Sklep skupščine z dne 20. 6. 1996 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Komljenovič Aleš, Vojkova 85, Ljub-
ljana.

MARIBOR

Srg 94/05383 Rg-36324

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05383 z dne 19. 3. 1996 pod
št. vložka 1/04846/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5636868
Firma: VEDUTA, podjetje za računal-

ništvo, gradbeništvo, trgovino, storitve,
zastopstvo, d.o.o.

Skrajšana firma: VEDUTA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Ljubljanska ulica 27/a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljici: Bičanin Snežana in Bi-

čanin Violeta, obe izstopili 5. 2. 1996.

Srg 94/01258 Rg-36355

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01258 z dne 12. 3. 1996 pod
št. vložka 1/02684/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: TALISA, podjetje za zastopa-
nje, posredovanje in trgovino, d.o.o.

Skrajšana firma: TALISA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Jurčičeva 6
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Orozel Andrej in Orozel

Barbara, oba izstopila 5. 2. 1996.

Srg 95/01092 Rg-44438

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01092 z dne 30. 7. 1996 pod
št. vložka 1/08190/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5764548
Firma: INFORMIA, trgovsko, storitve-

no in proizvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: INFORMIA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejno od-

govornostjo
Sedež: Šentilj v Slovenskih goricah,

Šentilj 120/c
Osnovni kapital: 1,683.000 SIT
Ustanovitelja: Bravc Jernej in Bravc

Matjaž, oba izstopila 30. 7. 1996.

Srg 94/05736 Rg-44461

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05736 z dne 10. 7. 1996 pod
št. vložka 1/00918/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: LEPTA, zasebno podjetje, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejno od-

govornostjo
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Sedež: Maribor, Gregorčičeva 19/III
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Gerič Milan in Rupnik

Ljubomira, oba izstopila 19. 2. 1996.

MURSKA SOBOTA

Srg 94/00734 Rg-1667

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00734 z dne 27. 9. 1996
pod št. vložka 1/01169/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5565073
Firma:  KLARY,  podjetje  za  taj-

niško-administrativne storitve, Lendava,
d.o.o.

Skrajšana  firma:  KLARY,  Lendava,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lendava, Patizanska 94
Osnovni kapital: 8.647 SIT
Ustanoviteljica: Hozjan Klara, izstopila

27. 9. 1996.
Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-

nostjo je bila vpisana v sodni register dne
11. 2. 1992, s sklepom Srg 56/92.

Sklep ustanoviteljice z dne 17. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Dne 27. 9. 1996 je bila s sklepom 734/94
družba izbrisana iz registra zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku. Obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be je prevzela Hozjan Klara, Lendava, Par-
tizanska št. 94.

Srg 94/00738 Rg-1668

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00738 z dne 21. 8. 1996
pod št. vložka 1/01125/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: PERO, podjetje za svetovanje,
trgovino in proizvodnjo, Lendava, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Lendava, Tomšičeva 6
Osnovni kapital: 9.600 SIT
Ustanovitelj: Tadina Stanko, izstopil

21. 8. 1996.
Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-

nostjo je bila vpisana v sodni register dne
17. 2. 1992, s sklepom Srg 658/91.

Sklep ustanovitelja z dne 15. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku je bil vpisan v sodni regi-
ster dne 21. 8. 1996, s sklepom Srg 738/94.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti iz-
brisane družbe je prevzel Tadina Stanko,
Lendava, Tomšičeva 6.

Srg 96/00110 Rg-1669

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00110 z dne 29. 8. 1996
pod št. vložka 1/01074/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5535867
Firma: FURŠT, trgovina na debelo in

drobno, zunanja trgovina in gostinstvo,
Murski Črnci, d.o.o.

Skrajšana firma: FURŠT, Murski Črn-
ci, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tišina, Murski Črnci 42
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Furšt Dragica, izstopila

29. 8. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku je bil vpisan v sodni regi-
ster dne 29. 8. 1996, s sklepom Srg 110/96.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti iz-
brisane družbe je prevzela Furšt Dragica,
Murski Črnci 42.

Srg 96/00157 Rg-1670

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00157 z dne 27. 9. 1996
pod št. vložka 1/00721/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5427231
Firma: KODESIGN, podjetje za obli-

kovanje, tisk, proizvodnjo in prodajo ti-
skarskih orodij, ter zunanjo in notranjo
trgovino, Veržej, d.o.o.

Skrajšana firma: KODESIGN, Veržej,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Veržej, Frana Kovačiča 23
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kosi Ciril in Kosi Lilijana

roj. Novak, oba izstopila 27. 9. 1996.
Sklep družbenikov z dne 11. 4. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Dne 27. 9. 1996 je bila družba s sklepom

Srg 157/96 izbrisana iz registra zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku. Obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe sta prevzela Kosi Ciril in Kosi Lilija-
na, oba Veržej, Ulica Frana Kovačiča 23.

Srg 94/00376 Rg-1671

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00376 z dne 19. 8. 1996
pod št. vložka 1/01671/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: KAREA, trgovsko podjetje, Žiž-
ki, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Črenšovci, Žižki 95a
Osnovni kapital: 344.794 SIT
Ustanovitelj: Hozjan Robert, izstopil

19. 8. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku je bil vpisan v sodni regi-
ster dne 19. 8. 1996, s sklepom Srg 376/94.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti iz-
brisane družbe je prevzel Hozjan Robert,
Žižki 95a.

Srg 96/00173 Rg-1672

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00173 z dne 26. 9. 1996

pod št. vložka 1/01657/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5690404
Firma: A.I.A., podjetje za prodajo in

distribucijo, Murska Sobota, d.o.o.
Skrajšana firma: A.I.A., Murska Sobo-

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

govornostjo
Sedež: Murska Sobota, Ozka 20
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Klinar-Fridrih Andreja in

Klinar Igor, oba izstopila 26. 9. 1996.
Sklep družbenikov z dne 1. 6. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Dne 26. 9. 1996 je bila družba s sklepom

Srg 173/96 izbrisana iz registra zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku. Obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela Klinar Igor
in Klinar-Fridrih Andreja, oba Murska So-
bota, Ozka ulica 20.

Srg 96/00199 Rg-1673

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00199 z dne 7. 10. 1996
pod št. vložka 1/01411/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5618541
Firma: ELEKTRON – trgovsko, pro-

izvodno, servisno in montažno podjetje,
Veščica, d.o.o.

Skrajšana firma: ELEKTRON – Vešči-
ca d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Murska Sobota, Veščica 8/b
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Kerčmar Bojan, izstopil

7. 10. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku je bil vpisan v sodni regi-
ster dne 7. 10. 1996, s sklepom Srg 199/96.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti iz-
brisane družbe je prevzel Bojan Kerčmar,
Veščica 8/b.

Srg 94/00697 Rg-1674

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00697 z dne 27. 9. 1996
pod št. vložka 1/01408/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5626714
Firma:  KAL,  podjetje  za  pridelavo,

predelavo in trgovino, Gaberje, d.o.o.
Skrajšana firma: KAL, Gaberje, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Lendava, Gaberje 55
Osnovni kapital: 8.316 SIT
Ustanovitelja: Kepe Arpad in Kepe Ga-

briela, oba izstopila 27. 9. 1996.
Sklep družbenikov z dne 18. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Dne 27. 9. 1996 je bila s sklepom Srg

697/94 družba izbrisana iz registra zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku. Obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
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sti družbe sta prevzela Kepe Arpad in Kepe
Gabriela, oba Lendava, Kolodvorska št. 18.

Srg 96/00190 Rg-1675

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00190 z dne 28. 10. 1996
pod št. vložka 1/01723/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5708460
Firma: KRAT 4, trgovina, izvoz in zvoz

ter špedicija Radenci, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Radenci, Titova 15
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Špringer Ivka in Špringer

Janez, oba izstopila 28. 10. 1996.
Sklep skupšine z dne 19. 6. 1996 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Dne 28. 10. 1996 je bila družba s skle-

pom Srg 190/96 izbrisana iz sodnega regi-
stra zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe sta prevzela
Špringer Janez in Špringer Ivka, oba Ra-
denci, Titova cesta 15.

Srg 95/00398 Rg-1676

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00398 z dne 21. 5. 1996
pod št. vložka 1/01688/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: KALATRANS, mesnopredelo-
valno podjetje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Murska Sobota, Panonska 11
Osnovni kapital: 574,506.255,54 SIT
Ustanoviteljica: Pomurka, Mesna indu-

strija d.o.o., Murska Sobota – v stečaju, iz-
stopila 21. 5. 1996.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku je bil vpisan v sodni regi-
ster dne 21. 5. 1996, s sklepom Srg 398/95.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti iz-
brisane družbe je prevzela ustanoviteljica
Pomurka, Mesna industrija, Murska Sobota,
d.o.o. – v stečaju, Murska Sobota, Panon-
ska 11.

Srg 94/00543 Rg-1677

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00543 z dne 22. 3. 1996
pod št. vložka 1/00631/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi preoblikovanja v samostojnega pod-
jetnika s temile podatki:

Matična št.: 5479592
Firma:  S–D,  trgovina  na  debelo  in

drobno, Brezovci, d.o.o.
Skrajšana firma: S–D, Brezovci, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Puconci, Brezovci 8
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Domjan Štefan, izstopil

12. 12. 1994.
Izbris družbe iz sodnega registra zaradi

preoblikovanja v samostojnega podjetnika

IMPEX agency, Štefan Domjan s.p., Bre-
zovci 8, je bil vpisan v sodni register dne
22. 3. 1996, s sklepom Srg 543/94.

Srg 1279/94 Rg-44409

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

Družba BÜKES, podjetje za pridelavo
in predelavo ter trgovino, Dolgovaške go-
rice, d.o.o., Dolgovaške gorice 255, reg. št.
vl. 1/1324-00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu z dne 27. 12. 1994.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Solar Katarina, Lendava, Tomšičeva 3, kot
družbenica prevzema obveznost plačila vseh
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
Solar Katarino, Lendava, Tomšičeva 3.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbeniki, up-
niki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 9. 9. 1996

Srg 898/94 Rg-44504

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

KORA, podjetje za gradbeno in trgov-
sko dejavnost, Nemčavci d.o.o., Nemčavci
1/d, vpisano v vl. št. 1/1216-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu z dne 9. 6.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in za-
poslenih delavcev.

Korošak Majda, Dokležovje, Glavna ul.
61, kot ustanoviteljica prevzema obveznost
plačila vseh morebitnih ostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 20. 9. 1996

Srg 1001/94 Rg-44505

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

RAK, gostinstvo, trgovina in storitve,
Gornja Radgona, d.o.o., Gornja Radgo-
na, Kerenčičeva ul. 12, vpisano v vl. št.
1/1953-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu z dne 22. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in za-
poslenih delavcev.

Kogovšek Vitomir, Maribor, Kopitarje-
va 11, kot ustanovitelj prevzema obveznost
plačila vseh morebitnih ostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 20. 9. 1996

Srg 243/94 Rg-44508

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

DOPO, podjetje za proizvodnjo, trgo-
vino in storitve, Murska Sobota, d.o.o.,
Murska Sobota, Štefana Kovača 19, vpi-
sano v vl. št. 1/1478-00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu z dne 11. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in za-
poslenih delavcev.

Veberič Vesna, Murska Sobota, Štefana
Kovača 19 in Hrast Irena, Maribor, Jančer-
jeva 10a, kot ustanovitelja prevzemata ob-
veznost plačila vseh morebitnih ostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov razdeli
med ustanovitelja v razmerju ustanovitve-
nih deležev.

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

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 20. 9. 1996

Srg 136/94 Rg-44509

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

PUČKO, podjetje za trgovino, uvoz in
izvoz ter storitve, Radenci, d.o.o., Raden-
ci,  Finžgarjeva  35,  vpisano  v  vl.  št.
1/1360-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu z dne 29. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in za-
poslenih delavcev.

Janez Pučko, Elizabeta Pučko, Damjan
Pučko in Goran Pučko, vsi Finžgarjeva 35,
Radenci ter Igor Pučko, Hrastje, Mota 24a,
kot ustanovitelji prevzemajo obveznost plači-
la vseh morebitnih ostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov razdeli
med ustanovitelje v razmerju ustanovitve-
nih deležev.

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

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 20. 9. 1996

Srg 1323/94 Rg-44512

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

TOPOLI, uvozno – izvozno založniško
podjetje, Murska Sobota, d.o.o., Murska
Sobota,  Kocljeva  14a,  vpisano  v  vl.  št.
1/827-00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu z dne 29. 12. 1994.
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Družba nima nobenih obveznosti in za-
poslenih delavcev.

Matjaž Ratnik, Krog, Trubarjeva 17, kot
ustanovitelj prevzema obveznost plačila
vseh morebitnih ostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 20. 9. 1996

Srg 166/95 Rg-44514

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

PRO DESIGN, d.o.o., podjetje za pro-
jektiranje, grafično oblikovanje in sveto-
vanje, Ljutomer, Volkmerjeva 4, vpisano
v vl. št. 1/557-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu z dne 24. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in za-
poslenih delavcev.

Štrakl Darko, Ljutomer, Volkmerjeva 4,
kot ustanovitelj prevzema obveznost plačila
vseh morebitnih ostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 20. 9. 1996

Srg 339/95 Rg-44515

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

Podjetje za trgovino in servis TR-
GO-KLAR, Ivanci, d.o.o., Ivanci 17, vpisa-
no v sodni register tukajšnjega sodišča pod
reg. št. vl. 1/608-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu z dne 27. 12. 1994.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Klar Izidor, Murska Sobota, Cvetkova 23,
kot družbenik prevzema obveznost plačila
vseh morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenik, up-
niki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 23. 9. 1996

Srg 1314/94 Rg-45366

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

Družba KANAL, podjetje za prevoz,
trgovino in izobraževanje, Murska Sobo-
ta, d.o.o., Murska Sobota, Miklošičeva 30,
vpisana v sodni register tukajšnjega sodišča

pod reg. št. vl. 1/784-00 preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu z dne 28. 12. 1994.

Družba ima poplačne vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Starešinič Franc, Murska Sobota, Miklo-
šičeva 30, kot družbenik prevzema obvez-
nost plačila vseh morebitnih ostalih obvez-
nosti družbe.

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

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenik, up-
niki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 7. 10. 1996

NOVA GORICA

Srg 94/00402 Rg-36967

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00402 z dne 20. 3. 1996 pod
št. vložka 1/02078/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
preoblikovanja v samostojnega podjetnika s
temile podatki:

Matična št.: 5563771
Firma: MELY, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: Miren, Miren 157/d
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanoviteljice z dne 14. 4. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Danjelič Ljubica, Kostanjevica na Kra-
su 75/a, Kostanjevica na Krasu.

Rg-43708

Družba BONA FIDES, podjetje za po-
slovno svetovanje, d.o.o., Idrija, s sede-
žem Gregorčičeva 41, Idrija, ki je vpisana
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici v regi-
stru s št. reg. vl. 1/00812/00 preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
ljev družbe z dne 26. 6. 1996.

Ustanovitelja sta Luša Pavel, Gradniko-
va 2, Idrija in Kren Andrej, Gregorčičeva
41, Idrija, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 26. 6. 1996

Rg-44332

Družba  AGENCIJA  LARES,  d.o.o.,
Spodnja Idrija, s sedežem Spodnja Idrija
27, Spodnja Idrija, ki je vpisana pri Okrož-
nem sodišču v Novi Gorici v registru s št.
reg. vl. 1/2537/00 preneha po skrajšanem
postopku po skelpu ustanoviteljice družbe z
dne 17. 5. 1994.

Ustanoviteljica je Svetličič Jana, Spod-
nja Idrija 27, Spodnja Idrija, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 17. 5. 1994

Rg-44386

Družba Podjetje za razvoj novih de-
javnosti, HGI, d.o.o., Idrija, s sedežem Ar-
kova 43, Idrija, ki je vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici v registru s št. reg. vl.
1/2381/00 preneha po skrajšanem postopku
po sklepu ustanovitelja družbe z dne 23. 7.
1996.

Ustanovitelj je Rudnik živega srebra v
zapiranju, d.o.o., Idrija, Arkova 43, ki prev-
zema obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

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

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 23. 7. 1996

Rg-44388

Družba DŽOMBA, prevozništvo, trgo-
vina, storitve, d.o.o., Nova Gorica, s sede-
žem Za Spomenikom 11, Solkan, ki je vpi-
sana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici v
registru s št. reg. vl. 1/2623/00 preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
lja družbe z dne 25. 7. 1996.

Ustanovitelj je Džomba Nenad, Za Spo-
menikom 11, Solkan, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
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Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 25. 7. 1996

Rg-44391

Družba MINERAL, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Opatje Selo, s sedežem Opatje
Selo 7/a, ki je vpisana pri Okrožnem so-
dišču v Novi Gorici v registru s št. reg. vl.
1/2312/00 preneha po skrajšanem postopku
po sklepu ustanovitelja družbe z dne 25. 7.
1996.

Ustanovitelj je Lisjak Aljoša, Veluščkova
ul. 2, Koper, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 25. 7. 1996

Rg-44392

Družba AVREA, proizvodnja testenin,
d.o.o., Miren, s sedežem Miren 7, Miren,
ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici v registru s št. reg. vl. 1/3243/00
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljev družbe z dne 27. 7. 1996.

Ustanovitelja sta Brumat Marjan in Bru-
mat Nataša, oba Miren 7, Miren, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

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

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 27. 7. 1996

Rg-44393

Družba I. KOMEL, podjetje za stroj-
niške storitve in lesno galanterijo, Sol-
kan, d.o.o., s sedežem IX. korpus 4, Sol-
kan, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici v registru s št. reg. vl. 1/1480/00
preneha po skrajšanem postopku po skelpu
ustanovitelja družbe z dne 21. 3. 1996.

Ustanovitelj je Igor Komel, IX. korpus
4, Solkan, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 21. 3. 1996

Rg-44394

Družba UNIKAT, storitveno podjetje,
d.o.o., Idrija, s sedežem Kajuhova 19, Idri-
ja, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici v registru s št. reg. vl. 1/2474/00
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja družbe z dne 24. 7. 1996.

Ustanovitelj je Radovan Ilić, Kajuhova
9, Idrija, ki prevzema obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 24. 7. 1996

Rg-44396

Družba MIKROMAXI, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Tolmin, s sede-
žem Gregorčičeva 18/a, Tolmin, ki je vpi-
sana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici v
registru s št. reg. vl. 1/1219/00 preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
ljev družbe z dne 28. 11. 1995.

Ustanovitelja sta Rutar Ivan, Gregorči-
čeva ul. 18, Tolmin in Ludvik Iris, Vogrsko
št. 172, Volčja Draga, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 28. 11. 1995

Rg-44397

Družba  DOMOS,  družba  za  zuna-
nje-trgovinski  promet  in  servisiranje,

d.o.o., Miren, s sedežem Miren 250, ki je
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gori-
ci v registru s št. reg. vl. 1/617/00 preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
viteljev družbe z dne 29. 7. 1996.

Ustanovitelja sta Ferletič Igor in Ferletič
Helena, oba Miren 250, Miren, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

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

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 29. 7. 1996

Rg-44399

Družba GO – INF, računalniški inženi-
ring, d.o.o., Nova Gorica, s sedežem C.
IX. korpusa 36, Nova Gorica, ki je vpisana
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici v regi-
stru s št. reg. vl. 1/2098/00 preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 2. 8. 1996.

Ustanovitelj je Slobodan Marcetič, IX.
korpus 36, Nova Gorica, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 2. 8. 1996

Rg-44400

Družba  ATS,  avtoservis,  trgovina,
d.o.o., Zemono, Zemono 23, Vipava, ki je
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gori-
ci v registru s št. reg. vl. 1/2174/00 preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
viteljev družbe z dne 30. 7. 1996.

Ustanovitelja sta Ferjančič Jožef in Fer-
jančič Helena, oba Zemono 23, Vipava, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
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stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 30. 7. 1996

Rg-44401

Družba FUMA, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Ajdovščina, s sedežem Go-
riška cesta 20, Ajdovščina, ki je vpisana
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici v regi-
stru s št. reg. vl. 1/1995/00 preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanoviteljic
družbe z dne 27. 7. 1996.

Ustanoviteljici sta Furlan Ivica in Furlan
Barbara, obe Goriška cesta 20, Ajdovščina,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljic v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 27. 7. 1996

Rg-44403

Družba MAKVIN, trgovina in storitve,
d.o.o., Gornje Cerovo, s sedežem Gornje
Cerovo 60, Kojsko, ki je vpisana pri Okrož-
nem sodišču v Novi Gorici v registru s št.
reg. vl. 1/3232/00 preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 29. 7. 1996.

Ustanovitelja sta Makuc Boris in Makuc
Alenka, oba Gornje Cerovo 60, Kojsko, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 29. 7. 1996

Srg 96/00344 Rg-46228

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00344 z dne 9. 9. 1996 pod
št. vložka 1/01432/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5442052
Firma:  UPI,  podjetje  za  urbanizem,

planiranje,  projektiranje  in  inženiring,
d.o.o., Tolmin

Skrajšana firma: UPI, d.o.o., Tolmin

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tolmin, Tumov drevored 15
Osnovni kapital: 4,314.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 26. 6. 1996 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli
Danica Gorščak, Bevkova 16, Tolmin, Dani-
lo Kozorog, Na hribih 17, Tolmin, Ivan Čer-
nilogar, Prekomorskih brigad 12, Tolmin,
Dragica Kozorog, Na hribih 17, Tolmin, Li-
dija Manfreda, Poljubinj 86, Tolmin, Mar-
janca Rustja, Zalog 3, Deskle, Anhovo, Mi-
lojka Kranjc, Gregorčičeva 8, Tolmin, Anica
Ambrožič, Grahovo ob Bači 45/e, Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja, Kolodvorska 15, Ljubljana, Slovenski
odškodninski sklad, Gregorčičeva 25, Ljub-
ljana in Certius – družba za upravljanje,
d.o.o., Vošnjakova 8, Ljubljana.

Srg 96/00334 Rg-46229

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00334 z dne 9. 9. 1996 pod
št. vložka 1/02912/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
s temile podatki:

Matična št.: 5724139
Firma: DRENICA, trgovina in gradbe-

ništvo, d.o.o., Bovec
Skrajšana firma: DRENICA, d.o.o., Bo-

vec
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Bovec, Čezsoča 43
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep ustanoviteljice z dne 24. 6. 1996 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzela
Šumenjak Darja, Čezsoča št. 43, Bovec.

Srg 96/00352 Rg-46243

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00352 z dne 13. 9. 1996 pod
št. vložka 1/01847/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
s temile podatki:

Matična št.: 5625670
Firma: ROJSPA, prevoz blaga in trgo-

vina, d.o.o., Dornberk
Skrajšana firma: ROJSPA, d.o.o., Dorn-

berk
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dornberk, Stritarjeva 5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 27. 6. 1996 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Rojc Vinko, Stritarjeva 5, Dornberk in
Spačal Zvonko, Kostanjevica na Krasu 106,
Kostanjevica na Krasu.

Srg 96/00254 Rg-46307

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00254 z den 4. 9. 1996 pod

št. vložka 1/00594/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5311225
Firma: M.I.B.A. Gleščič & Co., turi-

zem in transport, d.n.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: M.I.B.A. Gleščič &

Co., d.n.o., Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Šempas, Osek 93
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 10. 5. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris zaradi prenehanja po skrajšanem po-

stopku. Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe sta prevzela Gleščič
Miro in Gleščič Boža, oba Osek 93, Šempas.

Srg 94/02227 Rg-46309

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02227 z dne 4. 9. 1996 pod
št. vložka 1/01137/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5413222
Firma: KMETIČ, kmetijska trgovina,

d.o.o., Branik
Skrajšana firma: KMETIČ, d.o.o., Bra-

nik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Branik, Branik 46
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 29. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Čebron Ludvik, Cankarjeva 9, Nova Gorica.

Srg 96/00243 Rg-46319

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00243 z dne 2. 9. 1996 pod
št. vložka 1/01127/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5405262
Firma: INDOK RA, informacijsko do-

kumentacijski center, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: INDOK RA, d.o.o., No-

va Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Kidričeva 7
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljice z dne 23. 5. 1996 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Fikfak Anica, Cankarjeva ulica 13, No-
va Gorica.

Srg 96/00085 Rg-46325

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00085 z dne 2. 9. 1996 pod
št. vložka 1/00390/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:
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Matična št.: 5301653
Firma: ŠPET, turizem, trgovina, pro-

met in proizvodnja, d.o.o., Vrtojba
Skrajšana firma: ŠPET, d.o.o., Vrtojba
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šempeter, Opekarniška 39, Vr-

tojba
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 7. 3. 1996 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Bizjak Karel, Opekarniška 39, Vrtojba,
Šempeter pri Gorici.

NOVO MESTO

Srg 94/01493 Rg-26747

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01493 z dne 28. 11. 1995
pod št. vložka 1/01549/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5455561
Firma: STUDIO 5, fotografija, marke-

ting, design, Mokronog, d.o.o.
Skrajšana firma: STUDIO 5, Mokronog,

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

govornostjo
Sedež: Mokronog, Pod gradom 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Dvornik Borut, Dvornik

Rok, Kapus Marko, Lamovšek Vili in Abi-
na Mateja, vsi izstopili 16. 5. 1994.

Sklep skupščine z dne 16. 5. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Abina Mateja, Pod gradom 4, Mokro-
nog, Dvornik Borut, Stari trg 34, Mokro-
nog, Dvornik Rok, Martinja vas 47,
Mokronog, Kapus Marko, Rožna ulica 1,
Mokronog in Lamovšek Vili, Pod gradom
16, Mokronog.

Srg 94/01171 Rg-43156

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01171 z dne 2. 8. 1996
pod št. vložka 1/02377/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Firma: NIME, prevozništvo, trgovina
in zastopanje, d.o.o., Novo mesto

Skrajšana firma: NIME, d.o.o., Novo
mesto

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Novo mesto, Kristanova ul. 30
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Kupec Niko, izstopil 11. 5.

1996.
Sklep skupščine z dne 11. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila porebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Kupec Niko, Kristanova ul. 30, Novo mesto.

Srg 96/00150 Rg-43711

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00150 z dne 27. 8. 1996
pod št. vložka 1/00537/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5321255
Firma: KLEPAR, podjetje za storitve,

prevoz in trgovino, Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: KLEPAR, Novo me-

sto, d.o.o., Ratež 17
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Ratež 17
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kuralt Milan in Kuralt Da-

nijela, oba izstopila 8. 5. 1996.
Sklep skupščine z dne 8. 5. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Kuralt Milan in Kuralt Danijela, oba
Ratež 17, Novo mesto.

Srg 94/02861 Rg-43712

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02861 z dne 27. 8. 1996
pod št. vložka 1/00820/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5348153
Firma: MAGLO, podjetje za trgovino,

gostinstvo in turizem, Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: MAGLO, Novo mesto,

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

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Milana Majcna 9
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Globočnik Marko, Kristan

Božo in Blaž Franc, vsi izstopili 31. 12.
1994.

Sklep skupščine z dne 31. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Globočnik Marko, Dolenjska cesta 49/b,
Ljubljana, Kristan Božo, Glinškova ploščad
29, Ljubljana, Blaž Jamnik Jožica, Blaž Ma-
teja in Blaž Brina Elizabeta, vse Trtnikova
35, Ljubljana.

Srg 94/02010 Rg-43734

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02010 z dne 28. 8. 1996
pod št. vložka 1/02812/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5705681
Firma:  DUO,  trgovina  in  storitve,

d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: DUO, d.o.o., Novo me-

sto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Zagrebška cesta 3
Osnovni kapital: 118.490 SIT
Ustanovitelja: Božidar Medved in Mari-

ja-Nada Jozić, oba izstopila 10. 6. 1994.

Sklep skupščine z dne 10. 6. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Božidar Medved in Marija-Nada Jozić,
oba Podolje 28 a, Zagreb.

Srg 94/02847 Rg-44382

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02847 z dne 30. 7. 1996
pod št. vložka 1/02614/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5706050
Firma: CARNEX, podjetje za predela-

vo in promet z mesom, Podzemelj, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gradac, Podzemelj 7
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Križan Anica, izstopila

30. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 30. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Križan Anica, Podzemelj 7, Gradac.

Srg 96/00187 Rg-44404

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00187 z dne 6. 9. 1996
pod št. vložka 1/00866/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5349109
Firma: KAŠČA, trgovina in predelava

kmetijskih pridelkov in gob, Otočec, d.o.o.
Skrajšana firma: KAŠČA, Otočec, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Otočec, Dobrava 36
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Muren Samuel in Muren

Lidija, oba izstopila 3. 6. 1996.
Sklep skupščine z dne 3. 6. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Muren Samuel in Muren Lidija, oba
Dobrava 36, Otočec.

Srg 96/00237 Rg-44407

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00237 z dne 6. 9. 1996
pod št. vložka 1/00894/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5363519
Firma: INTERLES-P, podjetje za pro-

izvodnjo lesa in lesnih izdelkov ter trgo-
vina Semič, d.o.o.

Skrajšana firma: INTERLES-P, Semič,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Semič, Pugled 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Štukelj Peter, izstopil 4. 7.

1996.
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Sklep skupščine z dne 4. 7. 1996 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Štukelj Peter, Pugled št. 1, Semič.

Srg 259/96 Rg-44517

Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba P A N, prodaja glasbil in muzi-
kalij, Novo mesto, d.o.o., Ivana Roba 26,
Novo  mesto,  vpisana  na  reg.  vl.  št.
1-1140/00 preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 29. 5. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Istok Zorko, Jerebova 20,
Novo mesto, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT v
celoti prenese na ustanovitelja Istoka Zorka
Jerebova 20, Novo mesto.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 17. 9. 1996

Srg 269/96 Rg-44519

Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba MEGA BIRO, svetovanje, or-
ganiziranje, trgovina, zastopanje in stori-
tve, Trebnje, d.o.o., Rimska cesta 22,
Trebnje, vpisana na reg. vl. št. 1-952/00
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 18. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Marko Koščak, Rimska
cesta 5, Trebnje, Marko Grandovec, Rožna
ulica 7, Trebnje, Tomaž Sila, Rimska cesta
22, Trebnje in Janez Strmec, Breza 5, Treb-
nje, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT v
celoti prenese na ustanovitelje v enakih de-
ležih.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 17. 9. 1996

Srg 261/96 Rg-44520

Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba A. V. E. C. O., avdio, video,
elektronika, computers, oprema, Trebnje,
d.o.o., Jurčičeva 22, Trebnje, vpisana na
reg. vl. št. 1-1161/00 preneha po skrajša-

nem postopku po sklepu skupščine z dne
18. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Jože Reberšak in Vanja
Gole Reberšak, oba Jurčičeva 22, Trebnje
ter Anica Gole, Jurčičeva 3, Trebnje, z usta-
novitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevze-
majo obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT v
celoti prenese na ustanovitelje v sorazmerju
z vloženimi deleži.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 17. 9. 1996

PTUJ

Srg 2959/94 Rg-15570

Družba VA in VA, podjetje za prevoz,
trgovino in gostinstvo, d.o.o., Ptuj, Za-
grebška cesta 110, reg. št. vl. 1/7044-00, ka-
tere ustanovitelja sta: Valenko Daniel in Va-
lenko Zdenko, oba Zagrebška cesta 110, Ptuj,
po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 19. 5.
1994, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Valenko
Daniel in Valenko Zdenko, oba Zagrebška
cesta 110, Ptuj.

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

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 18. 5. 1995

Srg 94/06070 Rg-45371

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06070 z dne 12. 7. 1996 pod št.
vložka 1/01553/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi po-
stopka skrajšane likvidacije s temile podatki:

Matična št.: 5324424
Firma:  PIBOS,  prodaja,  inženiring,

servis biro opreme, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ptuj, Tomšičeva 4
Osnovni kapital: 5.000 SIT
Ustanovitelji: Vidovič Darko, Kores Ma-

rijana, Polajžer Daniel, Vidovič Franišek in
Kovač Jernej, vsi izstopili 1. 7. 1996.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Darko Vidovič, Vičava 52, Ptuj, Mari-
jana Kores, Ul. 5. Prekomorske 2, Ptuj, Da-
niel Polajžer, Cirkulane 53 a, Cirkulane,
Frančišek Vidovič, Reševa 28, Ptuj in Jer-
nej Kovač, Kvedrova 3, Ptuj.

Srg 95/00063 Rg-45373

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00063 z dne 12. 7. 1996 pod št.

vložka 1/07349/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi po-
stopka  skrajšane  likvidacije  s  temile
podatki:

Firma: MMJ & CO., storitve in trgovi-
na, d.o.o.

Skrajšana firma: MMJ & CO., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ptuj, Arbajterjeva 9
Osnovni kapital: 9.000 SIT
Ustanovitelji: Vrečer Janez, Vrečer Ma-

rija Magdalena in Vrečer Mojca, vsi izsto-
pili 3. 6. 1996.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Janez Vrečer, Marija Magdalena Vre-
čer in Mojca Vrečer, vsi Arbajterjeva 9,
Ptuj.

SLOVENJ GRADEC

Srg 39/96 Rg-1781

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 39/96 zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
z dne 6. 11. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/7537-00 vpiše izbris družbe VIA-
LI, podjetje za trgovino, zastopstvo in
marketing, d.o.o., s sedežem Knapovška
7, Mežica, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzamejo Jasna Bo-
gataj iz Raven na Koroškem, Čečovje 23/a,
Primož Pustoslemšek iz Mežice, Kanpovška
7 in Valerija Grabner iz Javornika 59, Rav-
ne na Koroškem.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 6. 11. 1996

Srg 174/96 Rg-1782

Družba Turistični servis Čuk, d.o.o.,
Slovenj Gradec, Turiška vas, reg. št. vl.
1/1606-00, katere družbenik je Ferarič Mat-
jaž, po sklepu družbenika z dne 2. 8. 1996
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Ferarič Mat-
jaž iz Raven na Koroškem, Preški vrh 22.

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

Srg 148/95 Rg-1783

Družba CIMERMAN, podjetje za bru-
šenje materialov, d.o.o., Ravne na Ko-
roškem, reg. št. vl. 1/2358-00, katere druž-
benik je Cimerman Božo ml., po sklepu
družbenika z dne 30. 5. 1995 preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Cimerman
Božo ml., Maistrova 3, Slovenj Gradec.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer spreje-
lo sklep o izbrisu družbe iz registra.
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-14/96-02 Ob-4914

Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, izpostava Center, Oddelek za
občo upravo, družbene dejavnosti in skup-
ne zadeve z dnem izdaje te odločbe sprej-
me v hrambo statut, vpisan v evidenco sta-
tutov sindikatov dne 6. 11. 1996 pod zap.
št. 225 z nazivom statut sindikata sloven-
skih diplomatov, ki ga je zahtevala poob-
laščena oseba sindikata z imenom: Sindi-
kat slovenskih diplomatov SSD, kratico:
SSD in sedežem: Gregorčičeva 25, Ljub-
ljana.

Št. 104-03-0010/96 Ob-4915

Statut sindikata pekov Slovenije, ki je
bil sprejet na ustanovnem zboru sindikata,
dne 23. 10. 1996, se hrani pri Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pod št. 134, dne 15. 11. 1996.

Št. 02400-005/96-01/0443 Ob-4916

Oddelek za gospodarske in negospodar-
ske dejavnosti ter promet in zveze Uprav-
ne enote Žalec sprejme v hrambo statut,
vpisan v evidenco statutov sindikatov z
dnem izdaje te odločbe pod zap. št. 68, z
nazivom pravila  sindikata  zavoda  za  In-
štitut  za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec,
ki ga je zahtevala pooblaščena oseba sindi-
kata z imenom: Sindikat vzgoje, izobra-
ževanja in znanosti Slovenije v zavodu
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo
Žalec  in  sedežem  Žalec,  Žalskega  ta-
bora 2.

Št. 028-15/96-02 Ob-4922

Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, izpostava Center, Oddelek za
občo upravo, družbene dejavnosti in skup-
ne zadeve z dnem izdaje te odločbe sprej-
me v hrambo statut, vpisan v evidenco sta-
tutov sindikatov, dne 19. 11. 1996, pod
zap. št. 226, z nazivom pravila sindikata
zavoda Filozofska fakulteta, Ljubljana, ki
ga  je  zahtevala  pooblaščena  oseba  sindi-
kata z imenom: Sindikat vzgoje, izobraže-
vanja in znanosti Filozofske fakultete in
sedežem: Aškerčeva 2, Ljubljana.

Št. 141-10-0018/96-0800 11 Ob-4950

Upravna enota Maribor, z dnem izdaje te
odločbe, hrani statut z nazivom – pravila
organizacije sindikata območnega Davčne-
ga urada Maribor, ki so ga sprejeli člani
sindikata območnega davčnega urada Mari-
bor, dne 15. 11. 1996 z imenom sindikata:
Sindikat državnih in družbenih organov,
Konferenca sindikata DURS, Davčni urad
Maribor in sedežem v Mariboru, Svetoza-
revska 9.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zap.
št. 18, z dne 18. 11. 1996.

Št. 028-8/96-3 Ob-4951

Pravila sindikalne organizacije druž-
be IBL sistemi, d.d., Železna cesta 18,
Ljubljana, sindikata delavcev gradbenih
dejavnosti Zveze svobodnih sindikatov
Slovenije sprejeta na občnem zboru sindi-
kalne organizacije družbe IBL sistemi, d.d.,
Železna cesta 18, Ljubljana, sindikata de-
lavcev gradbenih dejavnosti Zveze svobod-
nih sindikatov Slovenije dne 10. 9. 1996 se
hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, izpo-
stava Bežigrad. Pravila so vpisana v evi-
denco statutov sindikatov št. 8, dne 5. 11.
1996.

Št. 02400-0009/96 Ob-4980

1. Upravna enota Ormož je dne 22. 11.
1996 v evidenco statutov sindikatov v Obči-
ni Ormož pod zap. št. 32 vpisala pravila
sindikata tekstilne in usnjarske predelo-
valne industrije podjetja Tekstil Ple-
tilstvo, d.o.o., Prosenjakovci – konfekcija
Ormož s sedežem Hardek 34/b.

Št. 101-12/96 Ob-4981

Pravila sindikata Delavski dom Trbov-
lje, s sedežem v Trbovljah, Trg svobode
11a, sprejeta dne 17. 9. 1992, se hranijo v
Upravni enoti Trbovlje. Pravila so vpisana
v evidenco pravil sindikatov pod zap. št. 1,
z dne 21. 4. 1993.

Št. 101-12/96 Ob-4982

Pravila sindikata Cementarna Trbov-
lje, s sedežem v Trbovljah, Kolodvorska
c. 5, sprejeta dne 21. 12. 1989, se hranijo v
Upravni enoti Trbovlje. Pravila so vpisana
v evidenco pravil sindikatov pod zap. št. 2,
z dne 21. 4. 1993.

Št. 101-12/96 Ob-4983

Pravila sindikata Mehanika Trbovlje,
s sedežem v Trbovljah, Trg revolucije 23,
sprejeta dne 20. 4. 1993, se hranijo v Uprav-
ni enoti Trbovlje. Pravila so vpisana v evi-
denco pravil sindikatov pod zap. št. 5, z dne
21. 4. 1993.

Št. 101-12/96 Ob-4984

Pravila sindikata Livarna, d.o.o., Tr-
bovlje,  s  sedežem  v  Trbovljah,  Cesta
Tončke Čeč 45, sprejeta dne 21. 4. 1993, se
hranijo v Upravni enoti Trbovlje. Pravila so
vpisana v evidenco pravil sindikatov pod
zap. št. 11, z dne 28. 4. 1993.

Št. 101-12/96 Ob-4985

Pravila sindikata Orodjarna, d.o.o., Tr-
bovlje, s sedežem v Trbovljah, Savinjska
c. 35, sprejeta dne 30. 7. 1991, se hranijo v
Upravni enoti Trbovlje. Pravila so vpisana
v evidenco pravil sindikatov pod zap. št. 15,
z dne 28. 4. 1993.

Št. 101-12/96 Ob-4986

Pravila sindikata RGD Trbovlje, s se-
dežem v Trbovljah, Trg revolucije 4/b,
sprejeta dne 26. 3. 1992, se hranijo v Uprav-
ni enoti Trbovlje. Pravila so vpisana v evi-

denco pravil sindikatov pod zap. št. 16, z
dne 28. 4. 1993.

Št. 101-12/96 Ob-4987

Pravila sindikata SGP Zasavje Trbov-
lje, s sedežem v Trbovljah, Savinjska c. 9,
sprejeta dne 26. 2. 1992, se hranijo v Uprav-
ni enoti Trbovlje. Pravila so vpisana v evi-
denco pravil sindikatov pod zap. št. 17, z
dne 28. 4. 1993.

Št. 101-12/96 Ob-4988

Pravila sindikata državnih in družbe-
nih organov Občine Trbovlje, s sedežem v
Trbovljah, Leninov trg 4, sprejeta dne
23. 6. 1992, se hranijo v Upravni enoti Tr-
bovlje. Pravila so vpisana v evidenco pravil
sindikatov pod zap. št. 18, z dne 28. 4. 1993.

Št. 101-12/96 Ob-4989

Pravila sindikata Srednja strojna šola
Trbovlje,  s  sedežem  v  Trbovljah,  Novi
dom 60, sprejet dne 5. 3. 1992, se hranijo v
Upravni enoti Trbovlje. Pravilnik je vpisan
v evidenco pravil sindikatov pod zap. št. 20,
z dne 28. 4. 1993.

Št. 101-12/96 Ob-4990

Pravila  sindikata  Avtomotor  Celje,
d.d., OE Trbovlje, s sedežem v Trbovljah,
Savinjska c. 36, sprejeta dne 14. 11. 1992,
se hranijo v Upravni enoti Trbovlje. Statut
je vpisan v evidenco pravil sindikatov pod
zap. št. 23, z dne 3. 5. 1993.

Št. 101-12/96 Ob-4991

Pravila sindikata ABC Agrohit, d.o.o.,
Trbovlje, s sedežem v Trbovljah, Opekar-
na 5, sprejeta dne 28. 4. 1993, se hranijo v
Upravni enoti Trbovlje. Pravila so vpisana
v evidenco pravil sindikatov pod zap. št. 24,
z dne 6. 5. 1993.

Št. 101-12/96 Ob-4992

Pravila sindikata Zdravstveni dom Tr-
bovlje, s sedežem v Trbovljah, Rudarska
c. 9, sprejeta dne 27. 1. 1994, se hranijo v
Upravni enoti Trbovlje. Pravila so vpisana
v evidenco pravil sindikatov pod zap. št. 25,
z dne 17. 2. 1994.

Št. 101-12/96 Ob-4993

Pravila sindikata Kovit, d.o.o., s sede-
žem v Trbovljah, Ribnik 16, sprejeta dne
17. 12. 1993, se hranijo v Upravni enoti
Trbovlje. Pravila so vpisana v evidenco pra-
vil sindikatov pod zap. št. 26, z dne 28. 3.
1994.

Št. 101-12/96 Ob-4994

Pravila sindikata Elektromehanika Tr-
bovlje, s sedežem v Trbovljah, Nasipi 45,
sprejeta dne 8. 4. 1994, se hranijo v Upravni
enoti Trbovlje. Pravila so vpisana v eviden-
co pravil sindikatov pod zap. št. 29, z dne
14. 4. 1994.

Št. 101-12/96 Ob-4995

Pravila sindikata delavcev v zdravstve-
ni negi Slovenije, Sindikalna enota
Zdravstveni dom Trbovlje, s sedežem v
Trbovljah, Rudarska c. 9, sprejeta dne
12. 5. 1994, se hranijo v Upravni enoti Tr-
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bovlje. Pravila so vpisana v evidenco pravil
sindikatov pod zap. št. 30, z dne 22. 11.
1994.

Št. 101-12/96 Ob-4996

Pravila  sindikata  Telekom  Slovenije,
p.o., Trbovlje, s sedežem v Trbovljah, Trg
revolucije 27, sprejeta dne 17. 12. 1994, se
hranijo v Upravni enoti Trbovlje. Pravila so
vpisana v evidenco pravil sindikatov pod
zap. št. 33, z dne 24. 1. 1995.

Št. 101-12/96 Ob-4997

Pravila  sindikata  Splošne  bolnišnice
Trbovlje, s sedežem v Trbovljah, Rudar-
ska c. 7, sprejeta dne 19. 10. 1994, se hrani-
jo v Upravni enoti Trbovlje. Pravila so vpi-
sana v evidenco pravil sindikatov pod zap.
št. 34, z dne 17. 3. 1995.

Št. 101-12/96 Ob-4998

Pravila sindikata Vzgojnovarstveni za-
vod Trbovlje, s sedežem v Trbovljah, Ru-
darska c. 10a, sprejeta dne 5. 5. 1995, se
hranijo v Upravni enoti Trbovlje. Pravila so
vpisana v evidenco pravil sindikatov pod
zap. št. 42, z dne 9. 10. 1995.

Št. 101-12/96 Ob-4999

Pravila sindikata ZRC Trbovlje, s se-
dežem v Trbovljah, Cesta Okrobrske re-
volucije 14, sprejeta dne 20. 9. 1992, se
hranijo v Upravni enoti Trbovlje. Pravila so
vpisana v evidenco pravil sindikatov pod
zap. št. 46, z dne 9. 10. 1995.

Št. 101-12/96 Ob-5000

Pravila  sindikata  Zavarovalnica  Tri-
glav, d.d., Območna enota Trbovlje, s se-
dežem v Trbovljah, Cesta Oktobrske re-
volucije 14, sprejeta dne 19. 4. 1995, se
hranijo v Upravni enoti Trbovlje. Pravila so
vpisana v evidenco pravil sindikatov pod
zap. št. 47, z dne 10. 10. 1995.

Št. 101-12/96 Ob-5001

Pravila sindikata IBT, p.o., Trbovlje, s
sedežem v Trbovljah, Gimnazijska c. 16,
sprejeta dne 17. 9. 1992, se hranijo v Uprav-
ni enoti Trbovlje. Pravila so vpisana v evi-
denco pravil sindikatov pod zap. št. 52, z
dne 19. 10. 1995.

Št. 101-12/96 Ob-5002

Pravila sindikata GEP Tika Trbovlje,
d.o.o.,  s  sedežem  v  Trbovljah,  Cesta
Tončke Čeč 44, sprejeta dne 4. 3. 1991, se
hranijo v Upravni enoti Trbovlje. Pravila so
vpisana v evidenco pravil sindikatov pod
zap. št. 55, z dne 21. 8. 1996.

Št. 101-12/96 Ob-5003

Pravila sindikata Agencija za plačilni
promet RS, Podružnica Trbovlje, s sede-
žem v Trbovljah, Trg revolucije 25, spre-
jeta dne 24. 4. 1992 in 21. 8. 1996, se hrani-
jo v Upravni enoti Trbovlje. Pravila so vpi-
sana v evidenco pravil sindikatov pod zap.
št. 56, z dne 23. 8. 1996.

Št. 101-12/96 Ob-5004

Pravila  sindikata  Gimnazija  in  eko-
nomska šola Trbovlje, s sedežem v Tr-

bovljah, Gimnazijska c. 10, sprejeta dne
26. 4. 1993, se hranijo v Upravni enoti
Trbovlje. Pravila so vpisana v evidenco
pravil sindikatov pod zap. št. 57, z dne
23. 8. 1996.

Št. 101-12/96 Ob-5005

Pravila sindikata Tovarna pohištva Tr-
bovlje, s sedežem v Trbovljah, Savinjska
cesta 31, sprejeta dne 22. 3. 1993, se hrani-
jo v Upravni enoti Trbovlje. Pravila so vpi-
sana v evidenco pravil sindikatov pod zap.
št. 59, z dne 29. 8. 1996.

Št. 101-12/96 Ob-5006

Pravila sindikata Davčnega urada Tr-
bovlje, s sedežem v Trbovljah, Trg revo-
lucije 25, sprejeta dne 30. 9. 1996, se hrani-
jo v Upravni enoti Trbovlje. Pravila so vpi-
sana v evidenco pravil sindikatov pod zap.
št. 61, z dne 11. 10. 1996.

Št. 101-12/96 Ob-5007

Pravila sindikata Zlatarstvo Trbovlje,
s sedežem v Trbovljah, Ul. 1. junija 35,
sprejeta dne 4. 3. 1993, se hranijo v Upravni
enoti Trbovlje. Pravila so vpisana v eviden-
co pravil sindikatov pod zap. št. 63, z dne
11. 11. 1996.

Ob-5011

Upravna enota Radovljica je z dne 29.
10. 1996 sprejela pravila sindikata SVIZ,
Zavoda Srednje gostinske šole Bled na zah-
tevo pooblaščene osebe sindikata vpisana
pod zap. št. 90.

Z nazivom: pravila sindikata – SVIZ Za-
voda Srednje gostinske šole Bled, z ime-
nom:  Sindikat  vzgoje,  izobraževanja  in
znanosti Slovenije – Sindikat Srednje go-
stinske šole Bled s sedežem Bled, Prešer-
nova 32.

Razglasi sodišč

Oklici o skrbnikih in razpravah

St 66/90 S-428

To sodišče v stečajnem postopku nad
Zmaga, p.o., Ljubljana – v stečaju razpi-
suje narok za preizkus prijavljenih terjatev
za dne 18. 12. 1996 ob 13.15 v konferenčni
dvorani ter narok za obravnavanje osnutka
glavne razdelitve dne 18. 12. 1996 ob 13.30
v konferenčni dvorani tega sodišča.

Upnike pozivamo, da v roku 8 dni ste-
čajnemu upravitelju ali stečajnemu senatu
sporočijo morebitno statusno spremembo ali
spremembo številke žiro računa.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 18. 11. 1996

St 14/96-5 S-429

To sodišče je s sklepom opr. št. St 14/96
z dne 18. 11. 1996 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Pionir – Mehansko kovin-
ski obrat Novo mesto, d.d., Kočevarjeva
ulica 1, Novo mesto.

Za stečajnega upravitelja je določen Ja-
nez Pezdirc, Danila Bučarja 15, Novo me-
sto.

Upnike pozivamo, da prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v roku dveh mese-
cev od dneva objave tega oklica. Prijavo je
treba vložiti v skladu z določili 137. člena
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvi-
daciji (Ur. l. RS, št. 67/93) v dveh izvodih z
dokazili in kolkovano s predpisano sodno
takso.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
28. 2. 1997 ob 9. uri v sobi 108 tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 11. 1996.

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 18. 11. 1996

St 24/96 S-430

To sodišče je na seji stečajnega senata
dne 18. 11. 1996 pod opr. št. St 24/96 spre-
jelo naslednji sklep;

1. Nad dolžnikom Orbis, d.o.o., Vele-
nje, Partizanska 12, Velenje, se začne ste-
čajni postopek.

2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Posedel Lojze, dipl. ek., stan. Rista Savina
11, Žalec.

3. Upnike pozivamo, da svoje terjatve
prijavijo stečajnemu senatu v roku dveh me-
secev od dneva objave tega oklica. Prijave
je treba vložiti v skladu z določilom 137.
člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi.

4. Narok za preizkus prijavljenih terja-
tev bo dne 20. 2. 1997 ob 9. uri, soba 106/I
pri tukajšnjem sodišču.

5. Sklep o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 18. 11.
1996.

Okrožno sodišče v Celju

dne 18. 11. 1996

P 385/95 R-153

V pravdni zadevi tožeče stranke Besime
Hadžić, Tavčarjeva 1b, Jesenice, ki jo za-
stopa odv. Janez Poljšak z Jesenic, zoper
toženo stranko Ibrahima Hadžića, neznane-
ga bivališča, zaradi razveze zakonske zve-
ze, vam pošiljamo na podlagi 86. člena ZPP
v objavo naslednji oglas

to sodišče je na podlagi člena 84/I ZPP
postavilo toženi stranki Ibrahimu Hadžiću v
pravdnem postopku tožeče stranke Besime
Hadžić, Tavčarjeva 1b, Jesenice, zaradi raz-
veze zakonske zveze, za začasno zastopni-
co Bredo Mattiazzi, strokovno sodelavko
pri tukajšnjem sodišču.

Zastopnica bo zastopala toženca v po-
stopku vse dotlej, dokler toženec ali nje-
gov pooblaščenec ne nastopi pred sodi-
ščem.

Stečajni postopki
in likvidacije
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St 16/95 S-431

To sodišče je v likvidacijskem senatu v
likvidacijski zadevi zoper dolžnika Sklad
stavbnih zemljišč Občine Tolmin, v likvi-
daciji, izven naroka dne 15. 11. 1996 skle-
nilo:

Likvidacijski postopek se zaključi.
Pravnomočen sklep o zaključku likvida-

cijskega postopka se vpiše v sodni register
tega sodišča št. vl. 1/00235/00.

Z dnem vpisa sklepa o zaključku likvi-
dacijskega postopka v sodni register dolž-
nik preneha in se izbrišejo vpisi v zvezi z
likvidacijskim postopkom.

Preostala sredstva se nakažejo na žiro
račun Občine Tolmin št.
52030-630-1007108 (podpartija za delitev
premoženja med novonastalimi občinami).

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 15. 11. 1996

St 8/96 S-432

To sodišče razpisuje II. narok za preiz-
kus upniških terjatev v stečajni zadevi Avto-
tap, d.o.o., Maribor – v stečaju, dne 11.
12. 1996 ob 13. uri v sobi 330 tukajšnjega
sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 14. 11. 1996

St 17/96 S-433

To sodišče je na seji stečajnega senata,
dne 15. 11. 1996, pod opr. št. St 17/96 spre-
jelo naslednji sklep:

I. Nad dolžnikom Libela Plus organiza-
cijske,  finančno  računovodske  in  pro-
izvodne storitve, d.o.o., Celje, se stečajni
postopek začne in zaključi, ker dolžnik ni-
ma premoženja, ki bi prišlo v stečajno ma-
so.

II. Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika Libela Plus organizacijske,
finančno računovodske in proizvodne stori-
tve, d.o.o., Celje iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 15. 11. 1996

St 22/96 S-434

1. Začne se stečajni postopek zoper dolž-
nika Restavracija Tine na Klancu, d.o.o.,
Portorož, Seča 81.

2. V stečaju se uporablja naziv firme Re-
stavracija Tine na Klancu, d.o.o., Protorož,
v stečaju.

3. Za stečajnega upravitelja se določi
Marka Stokina, Rozmanova 52, Koper.

4. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in z dokazi prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu, v dveh mesecih od dne-
va objave tega oklica.

Dolžnike pozivamo, da takoj poravnajo
svoje dolgove do družbe Restavracija Tine
na Klancu, d.o.o., Portorož.

Narok za preizkus terjatev bo 21. 2. 1997
ob 9. uri, v sobi št. 153 tega sodišča.

Oklic je bil nabit na oglasno desko dne
14. 11. 1996.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 14. 11. 1996

St 3/95 S-435

To sodišče je s sklepom St 3/95 z dne
14. 11. 1996 zaključilo stečajni postopek

nad Electus, d.o.o., Ljubljana, Privoz 14,
ker bi nadaljnja izvedba postopka povzroči-
la nesorazmerne stroške.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

St 78/96 S-436

To sodišče je s sklepom z dne 20. 11.
1996 pod opr. št. St 78/96 začelo postopek
prisilne  poravnave  nad  dolžnikom  Fibra
podjetje za marketing in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Bratov Učakar 54.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve.

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je do-
ločen odv. Srečo Jadek iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Modna konfekcija, p.o., Ulica prvobor-
cev 25, Ljubljana,

– PRO M, d.o.o., Spodnji plavž 6, Jese-
nice,

– LB Trading, d.o.o., Trg revolucije 3,
Ljubljana,

– AMZ Slovenije, Dunajska 128, Ljub-
ljana,

– HKS Mladika, p.o., Dunajska 22, Ljub-
ljana.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 20. 11. 1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 20. 11. 1996

St 38/96 S-437

I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
38/96 z dne 19. 11. 1996 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom PIK Ex-
clusive, d.o.o., Kraljeviča Marka 5, Mari-
bor.

Odslej firma glasi PIK Exclusive, d.o.o.,
Kraljeviča Marka 5, Maribor – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Igor Fekonja, dipl. inž., Ilije Gregoriča 11,
Maribor.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica, in sicer v dveh izvodih
dokumentirane z ustreznimi listinami in kol-
kovane s predpisano sodno takso.

IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dol-
gove takoj poravnajo v stečajni masi.

V. Narok za preizkus terjatev bo dne
24. 2. 1997 ob 10. uri soba 330 tukajšnjega
sodišča.

VI. Oklic upnikom je bil nabit na ogla-
sno desko tukajšnjega sodišča dne 19. 11.
1996.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 19. 11. 1996

St 76/96 S-438

To sodišče je dne 29. 10. 1996 začelo
stečajni postopek nad dolžnikom ASP De-
korativna, podjetje za alternativne oblike
usposabljanja in zaposlovanja invalidov,

d.o.o., Ljubljana, Celovška 280 ter nato s
sklepom z dne 20. 11. 1996 ta postopek
zaključilo.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa o
zaključku postopka izbriše iz sodnega regi-
stra.

Zoper sklep o zaključku postopka se up-
niki lahko pritožijo v 15 dneh po objavi v
Uradnem listu RS.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 20. 11. 1996

St 11/95 S-439

To sodišče v Celju je na seji senata dne
20. 11. 1996 sprejelo naslednje sklepe:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom Ko-
nus Koko, Proizvodnja usnjene konfekci-
je in galanterije, d.o.o., Slovenske Konji-
ce v stečaju, se zaključi.

2. Po pravnomočnosti te odločbe se odre-
di izbris dolžnika iz sodnega registra.

3. Neizterjane terjatve stečajnega dolž-
nika se prenesejo na Sklad Republike Slo-
venije za razvoj.

Okrožno sodišče v Celju

dne 20. 11. 1996

St 11/94-523 S-440

Stečajni senat vabi vse upnike stečajne-
ga dolžnika Stečajna masa Beltinke Bel-
tinci na narok za obravnavanje osnutka za
glavno razdelitev stečajne mase, ki bo dne
13. 1. 1997 ob 12. uri na tem sodišču, soba
št. 12.

Upniki se lahko seznanijo in vpogledajo
v osnutek za glavno razdelitev stečajne ma-
se ob uradnih urah tega sodišča v pisarni
pravdnega in gospodarskega oddelka, soba
št. 411/IV.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 20. 11. 1996

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Št. 9009/084 La-675

Astra  veletrgovina,  p.o.,  Ljubljana,
Dunajska 47 podaljšuje javni poziv upravi-
čencem (zaposlenim, nekdanjim zaposlenim
in upokojencem) za sodelovanje v interni
razdelitvi in notranjem odkupu deležev. Jav-
ni poziv je bil objavljen v časopisu Delo in
na oglasni deski podjetja dne 8. 3. 1996 ter
v Uradnem listu RS, št. 16/96.

Javni poziv se podaljšuje do vključno
15. 12. 1996.

Podatke o neizplačanih plačah in ostale
informacije lahko upravičenci dobijo vsak
delovnik na sedežu podjetja ali po tel.
061/316-970.

Astra veletrgovina, p.o.

La-676

Tekol, podjetje za tehnično zaščitna
dela, p.o., Maribor, Ul. pohorskega bata-
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ljona 14, podaljšuje javni poziv upravičen-
cem (zaposlenim, bivšim zaposlenim, upo-
kojencem) k vplačilu delnic v okviru notra-
njega odkupa.

Rok se podaljšuje do vključno 21. 12.
1996.

Javni poziv lastninskega preoblikovanja
podjetja je bil objavljen v dnevniku Večer
dne 6. 2. 1996 in Uradnem listu RS, št. 9 z
dne 16. II. 1996, podaljšanje roka pa dne
30. 4. 1996 v dnevniku Večer in dne 10. V.
1996 v Uradnem listu RS, št. 24 ter na ogla-
snih deskah podjetja.

Delnice za notranji odkup vplačajte z
gotovino na blagajni podjetja vsak delovni
dan od 8. do 15. ure.

Vse dodatne informacije dobite pri Bu-
ruliču osebno ali po tel. 062/103-311.

Tekol, p.o., Maribor

Št. 283 La-682

Hmezad TP Žana Žalec, Mestni trg 2,
Žalec, podaljšuje rok za javni poziv upravi-
čencem (zaposlenim, nekdaj zaposlenim in
upokojencem) v interni razdelitvi in notra-
njem odkupu delnic podjetja v postopku
lastninskega preoblikovanja.

Rok se podaljšuje do vključno 4. 1. 1997.
Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-

pisu Večer 3. 8. 1996 in v Uradnem listu
RS, št. 43 z dne 2. VIII. 1996.

Vse dodatne informacije dobite po tel.
063/715-114 pri Pukšič Silvi.

Hmezad TP Žana, p.o., Žalec

La-683

Kokra, trgovsko podjetje, p.o., Kranj,
podaljšuje javni poziv upravičencem (zapo-
slenim, bivšim zaposlenim, upokojencem)
k interni razdelitvi in notranjemu odkupu
delnic. Javni poziv je bil prvič objavljen v
Uradnem listu RS, z dne 19. VIII. 1996 in
dnevniku Delo dne 9. 8. 1996.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov, potrdil in vplačil denarnih sred-
stev za vpis delnic interne razdelitve in no-
tranjega odkupa, se podaljša do vključno
15. 2. 1997.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije vsak delovnik po tel. 064/242-066
ali osebno na sedežu podjetja. Kontaktna
oseba je Vesna Frelih.

Kokra, p.o., Kranj

La-684

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja podjetja Lesnina Gramex, trgo-
vina z  gradbenimi  in  reprodukcijskimi
materiali, stroji in orodji, p.o., Ljubljana,
Verovškova 72, drugič podaljšuje javni po-
ziv upravičencem pri interni razdelitvi in
notranjem odkupu delnic podjetja, ki je bil
prvič objavljen dne 6. IX. 1996 v Uradnem
listu RS, časopisu Delo in na oglasni deski
podjetja.

Javni poziv se podaljšuje do vključno
5. 1. 1997.

Vse dodatne informacije v zvezi s po-
stopkom lastninskega preoblikovanja in tem
pozivom so na voljo na sedežu podjetja.
Kontaktna oseba je Francka Isop, tel.
061/1683-163.

Lesnina Gramex, p.o.,
Ljubljana

Št. 2369/96 La-685

Javno  podjetje  Elektro  Ljubljana,
Ljubljana, Slovenska 58, podaljšuje rok za
predložitev in zamenjavo lastniških certifi-
katov zaposlenih, bivših zaposlenih, upoko-
jenih delavcev podjetja ter delavcev podje-
tij, v katerih ima podjetje kapitalske nalož-
be. Sodelovanje pri interni razdelitvi delnic
in notranjem odkupu v postopku lastninske-
ga preoblikovanja podjetja se podaljša do
22. 12. 1996.

Vse dodatne informacije dobite pri Ko-
kalj Francu ali Koželj Bojanki, in sicer po
tel. 061/13 15 255.

Elektro Ljubljana, p.o.

La-680

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. člena uredbe o
pripravi programa preoblikovanja in o iz-
vedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94) objavlja
program lastninskega preoblikovanja pod-
jetja.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 01136/1996-MV, z dne
24. 10. 1996.

1. Splošni podatki o podjetju
Firma: Grand hotel Metropol Porto-

rož, d.d.,
Sedež: Obala 77.
Matična številka: 5644953.
Šifra podskupine dejavnosti: 080111.
1.2 Pravna oblika organiziranosti
Podjetje Grand hotel Metropol, d.d., Por-

torož, Portorož, Obala 77, je vpisano v regi-
strskem vložku št. 1-3261-00 pri Temelj-
nem sodišču v Kopru, enota v Kopru, na
podlagi sklepa sodišča opr. št. Srg 1089/92
z dne 24. 8. 1992.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– Kapitalski sklad pok. in inv. zavaro-
vanja – 8,75%,

– Slovenski odškodninski sklad – 8,75%,
– Sklad RS za razvoj – 17,50%,
– udeleženci interne razdelitve – 17,50%,
– udeleženci notranjega odkupa – 35%,
– v lasti domače pravne osebe – 12,50%.
3. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade iz

22. člena ZLPP,
– interna razdelitev delnic,
– notranji odkup delnic.
4. Javni poziv
4.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, nekdaj

zaposlene in upokojene delavce podjetja in
v družbah s sedežem v RS, ki so na podlagi
deležev v njegovi lasti, da v roku 30 dni od
objave javnega poziva v časopisu Delo, vlo-
žijo svoje lastniške certifikate, v zameno za
delnice ter tako sodelujejo v interni razdeli-
tvi delnic podjetja. Upravičenci lahko pred-
ložijo svoje lastniške certifikate v navede-
nem roku vsak delovnik od 8. do 12. ure na
blagajni družbe. Rok je prekluziven. Upra-
vičenec, ki zamudi navedeni rok, ne more
sodelovati pri interni razdelitvi delnic pod-

jetja. Podjetje bo za interno razdelitev del-
nic podjetja namenilo 20% družbenega ka-
pitala podjetja. Kolikor bo vrednost predlo-
ženih lastniških certifikatov upravičencev
presegla 20% družbenega kapitala, lahko
tisti upravičenci, ki so sodelovali pri interni
razdelitvi delnic podjetja uporabijo prese-
žek lastniških certifikatov za kupnino v no-
tranjem odkupu delnic. Pri tem bo podjetje
v zameno za lastniške certifikate razdelilo
delnice interne razdelitve in uporabilo pre-
sežke lastniških certifikatov in potrdila za
notranji odkup delnic proporcionalno za
vsakega upravičenca posebej. V primeru,
da bo ostal del delnic, namenjenih interni
razdelitvi nerazdeljen, bo podjetje izvedlo
interni razpis za ožje družinske člane zapo-
slenih. Delnice, ki bodo razdeljene v okviru
interne razdelitve, so navadne delnice, ki se
glasijo na ime in so neprenosljive dve leti
od njihove izdaje, razen z dedovanjem. Pod-
jetje bo delnice vodilo v dematerializirani
obliki.

4.2 Notranji odkup delnic
Podjetje, poziva vse zaposlene, nekdaj

zaposlene in upokojene delavce podjetja in
družb s sedežem v RS, ki so na podlagi
deležev v njegovi lasti, da v roku 30 dni po
objavi javnega poziva v časopisu Delo vpla-
čajo delnice in tako postanejo udeleženci
notranjega odkupa delnic podjetja. Delnice
bo mogoče vplačati na poseben privatizacij-
ski račun št. 51410-698-000-0006569 z na-
vedbo: plačilo kupnine za delnice notranje-
ga odkupa. Rok za vplačilo delnic je preklu-
ziven.

Upravičenec, ki zamudi navedeni rok,
ne more sodelovati v notranjem odkupu del-
nic.

Delnice, ki bodo pridobljene v okviru
programa notranjega odkupa imajo lastnosti
iz 35. člena uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in o izvedbi posameznih na-
činov lastninskega preoblikovanja podjetij.
Podjetje bo delnice vodilo v dematerializi-
rani obliki.

Delnice, ki jih bodo upravičenci odkupi-
li z denarnimi vplačili so neprenosljive iz-
ven kroga udeležencev notranjega odkupa,
razen z dedovanjem. V okviru programa so
prenosljive med udeleženci z omejitvijo, da
se število zaposlenih med udeleženci ne
zmanjša pod eno tretjino zaposlenih v pod-
jetju. Delnice, ki jih bodo upravičenci pri-
dobili v zameno za presežne lastniške certi-
fikate, so dve leti od njihove izdaje nepre-
nosljive, razen z dedovanjem. Po preteku
tega časa postanejo te delnice enake kot
ostale delnice iz programa notranjega odku-
pa. Upravičenci bodo hkrati z vpisom in
vplačilom delnic podpisali tudi soglasje k
aktu o lastninskem preoblikovanju in statu-
tu ter pristopili k delniškemu sporazumu s
pravili notranjega odkupa.

5. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z navedeno

odločbo agencije, odobritvi objavljenega
programa lastninskega preoblikovanja, kr-
šene njegove, na zakonu temelječe pravice,
oziroma pravne koristi ter se postopka na
agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko
uveljavlja varstvo svojih pravic v 15 dneh
po tej objavi s pritožbo na Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj Vlade Repub-
like Slovenije v Ljubljani. Pritožba zoper
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odločbo agencije o odobritvi programa
preoblikovanja se vloži pri Agenciji RS za
prestrukturiranje in privatizacijo Kotnikova
28, Ljubljana.

Dodatne informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne in-

formacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju podjetja v dopol-
danskem času po tel. 066/746-042 ali oseb-
no na sedežu družbe, kjer jim je na voljo
tudi osnutek statuta delniške družbe ter del-
ničarskega sporazuma s pravili notranjega
odkupa. Kontaktna oseba je Dušan Vasovič

Grand hotel Metropol, d.d.,
Portorož

La-681

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92,  7/93 in 31/93) in 16. člena uredbe o
pripravi programa preoblikovanja in o iz-
vedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94) objav-
lja, program lastninskega preoblikovanja
podjetja.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 01116/1996-MV, z dne
24. 10. 1996.

1. Splošni podatki o podjetju
Firma: Metropol hoteli Portorož, d.d.
Sedež: Obala, 77, Portorož.
Matična številka: 5006074.
Šifra podskupine dejavnosti: 080111.
1.2 Pravna oblika organiziranosti
Podjetje Metropol hoteli Portorož, d.d.,

Portorož, Obala 77, je vpisano v registr-
skem vložku št. 1-952-00 pri Temeljnem
sodišču v Kopru, enota v Kopru, na podlagi
sklepa sodišča opr. št. Srg 1088/92 z dne
24. 8. 1992.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– Kapitalski sklad pok. in inv. zavaro-
vanja – 10%,

– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– udeleženci interne razdelitve – 17,50%,
– udeleženci interne razdelitve – 20%,
– udeleženci notranjega odkupa – 40%.
3. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade iz

22. člena ZLPP,
– interna razdelitev delnic,
– notranji odkup delnic.
4. Javni poziv
4.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, nekdaj

zaposlene in upokojene delavce podjetja in
v družbah s sedežem v RS, ki so na podlagi
deležev v njegovi lasti, da v roku 30 dni od
objave javnega poziva v časopisu Delo, vlo-
žijo svoje lastniške certifikate, v zameno za
delnice ter tako sodelujejo v interni razdeli-
tvi delnic podjetja. Upravičenci lahko pred-
ložijo svoje lastniške certifikate v navede-
nem roku vsak delovnik od 8. do 12. ure na
blagajni družbe. Rok je prekluziven. Upra-
vičenec, ki zamudi navedeni rok, ne more
sodelovati pri interni razdelitvi delnic pod-
jetja. Podjetje bo za interno razdelitev del-
nic podjetja namenilo 20% družbenega ka-

pitala podjetja. Kolikor bo vrednost predlo-
ženih lastniških certifikatov upravičencev
presegla 20% družbenega kapitala, lahko ti-
sti upravičenci, ki so sodelovali pri interni
razdelitvi delnic podjetja uporabijo prese-
žek lastniških certifikatov za kupnino v no-
tranjem odkupu delnic. Pri tem bo podjetje
v zameno za lastniške certifikate razdelilo
delnice interne razdelitve in uporabilo pre-
sežke lastniških certifikatov in potrdila za
notranji odkup delnic proporcionalno za
vsakega upravičenca posebej. V primeru,
da bo ostal del delnic, namenjenih interni
razdelitvi nerazdeljen, bo podjetje izvedlo
interni razpis za ožje družinske člane zapo-
slenih. Delnice, ki bodo razdeljene v okviru
interne razdelitve, so navadne delnice, ki se
glasijo na ime in so neprenosljive dve leti
od njihove izdaje, razen z dedovanjem. Pod-
jetje bo delnice vodilo v dematerializirani
obliki.

4.2 Notranji odkup delnic
Podjetje, poziva vse zaposlene, nekdaj

zaposlene in upokojene delavce podjetja in
družb s sedežem v RS, ki so na podlagi
deležev v njegovi lasti, da v roku 30 dni po
objavi javnega poziva v časopisu Delo vpla-
čajo delnice in tako postanejo udeleženci
notranjega odkupa delnic podjetja. Delnice
bo mogoče vplačati na poseben privatizacij-
ski račun št. 51410-698-000-0006574 z na-
vedbo: plačilo kupnine za delnice notranje-
ga odkupa. Rok za vplačilo delnic je preklu-
ziven.

Upravičenec, ki zamudi navedeni rok,
ne more sodelovati v notranjem odkupu del-
nic.

Delnice, ki bodo pridobljene v okviru
programa notranjega odkupa imajo lastnosti
iz 35. člena uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in o izvedbi posameznih na-
činov lastninskega preoblikovanja podjetij.
Podjetje bo delnice vodilo v dematerializi-
rani obliki.

Delnice, ki jih bodo upravičenci odkupi-
li z denarnimi vplačili so neprenosljive iz-
ven kroga udeležencev notranjega odkupa,
razen z dedovanjem. V okviru programa so
prenosljive med udeleženci z omejitvijo, da
se število zaposlenih med udeleženci ne
zmanjša pod eno tretjino zaposlenih v pod-
jetju. Delnice, ki jih bodo upravičenci pri-
dobili v zameno za presežne lastniške certi-
fikate, so dve leti od njihove izdaje nepre-
nosljive, razen z dedovanjem. Po preteku
tega časa postanejo te delnice enake kot
ostale delnice iz programa notranjega odku-
pa. Upravičenci bodo hkrati z vpisom in
vplačilom delnic podpisali tudi soglasje k
aktu o lastninskem preoblikovanju in statu-
tu ter pristopili k delniškemu sporazumu s
pravili notranjega odkupa.

5. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z navedeno

odločbo agencije, odobritvi objavljenega
programa lastninskega preoblikovanja, kr-
šene njegove, na zakonu temelječe pravice,
oziroma pravne koristi ter se postopka na
agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko
uveljavlja varstvo svojih pravic v 15 dneh
po tej objavi s pritožbo na Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj Vlade Repub-
like Slovenije v Ljubljani. Pritožba zoper
odločbo agencije o odobritvi programa
preoblikovanja se vloži pri Agenciji RS za

prestrukturiranje in privatizacijo Kotnikova
28, Ljubljana.

Dodatne informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne in-

formacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju podjetja v dopol-
danskem času po tel. 066/746-042 ali oseb-
no na sedežu družbe, kjer jim je na voljo
tudi osnutek statuta delniške družbe ter del-
ničarskega sporazuma s pravili notranjega
odkupa. Kontaktna oseba je Dušan Vasovič.

Metropol hoteli, d.d.,
Portorož

Št. 72/96 La-677

V skladu z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. členom
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastnin-
skega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št.
13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94)
objavlja podjetje Kinematografi Maribor,
p.o., Grajska ul. 5, Maribor na podlagi pro-
grama lastninskega preoblikovanja podjet-
ja, ki ga je z odločbo, št. LP 01952/1996-BJ
z dne 5. 11. 1996 odobrila Agencija RS za
prestrukturiranje in privatizacijo program
lastninskega preoblikovanja podjetja Kine-
matografi Maribor, p.o.

I. Podatki o podjetju
1. Firma in sedež: Kinematografi Ma-

ribor, p.o., Grajska ul. 5, Maribor
Podjetje je bilo ustanovljeno z aktom o

ustanovitvi delovne organizacije, odločba
št. 1715/1 z dne 15. 5. 1947, in s spremem-
bami vpisanimi pri registrskem sodišču v
Mariboru, pod številko registrskega vložka
št. 1/96-00 Maribor.

2. Matična številka: 5053307.
3. Dejavnost: 92.130.
Osnovna dejavnost podjetja je: kinema-

tografska dejavnost.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-

je Kinematografi Maribor, p.o., je podjetje
v 100% družbeni lastnini in je organizirano
kot podjetje s popolno odgovornostjo.

II. Predvidena lastniška struktura kapi-
tala preoblikovanega podjetja:

1. Mestna občina Maribor – 25%,
2. Pokojninski sklad – 7,5%,
3. Odškodninski sklad – 7,5%,
4. Pooblaščene investicijske družbe –

15%,
5. Upravičenci iz naslova interne razde-

litve – 15%,
6. Upravičenci notranjega odkupa –

30%.
III. Predvideni način oziroma kombina-

cija načinov lastninskega preoblikovanja:
1. Prenos začasnic poslovnega deleža na

sklade – 40% (10% + 10% + 20%),
2. Interna razdelitev začasnic poslovne-

ga deleža – 20%,
3. Notranji odkup začasnic poslovnega

deleža – 40%.
IV. Javni poziv k vpisu in vplačilu zača-

snic poslovnega deleža
4.1 Interna razdelitev začasnic poslov-

nega deleža
Kinematografi Maribor, p.o., pozivajo

vse upravičence (vse zaposlene, bivše zapo-
slene in upokojene delavce podjetja), da v
roku 30 dni po objavi tega oglasa, v časopi-
su Večer, predložijo svoje lastniške certifi-
kate v zameno za začasnice poslovnega de-
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leža ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi
začasnic poslovnega deleža v višini 20%
družbenega kapitala podjetja.

Prav tako bo upravičence pozvalo, da
predložijo lastninske certifikate za namen
interne razdelitve začasnic poslovnega de-
leža v Uradnem listu RS, časopisu Večer in
na oglasni deski podjetja.

V primeru, če upravičenci ne bodo dose-
gli 20% bo podjetje za preostanek začasnic
poslovnega deleža do 20% vrednosti celot-
nega družbenega kapitala podjetja, opravilo
interni razpis za ožje družinske člane zapo-
slenih.

Interni razpis bo potekal na sedežu pod-
jetja vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

Rok za predložitev lastniških certifika-
tov ožjih družinskih članov je 15 dni od
dneva objave internega razpisa na oglasni
deski podjetja.

V razpisanem roku družinski člani lahko
predložijo lastniške certifikate vsak delovni
dan med 8. in 14. uro na dogovorjenih vpi-
snih mestih v podjetju.

V primeru, če bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov zakonskih udeležen-
cev (zaposleni, bivši zaposleni in upokojen-
ci) večja od 20% družbenega kapitala lahko
upravičenci, ki so sodelovali pri interni raz-
delitvi, presežne lastniške certifikate upora-
bijo za kupnino za začasnice poslovnega
deleža v programu notranjega odkupa, tako
da se presežek certifikatov uporabi propor-
cionalno za vsakega udeleženca posebej.

Preostanek začasnic poslovnega deleža,
ki ne bodo razdeljene niti po prvem in dru-
gem krogu vpisovanja lastniških certifika-
tov v postopku interne razdelitve, bo pod-
jetje preneslo Skladu RS za razvoj za name-
ne odprodaje pooblaščenim investicijskim
družbam v skladu z določili 23. člena ZLPP.

4.2 Notranji odkup začasnic poslovnega
deleža

Kinematografi Maribor, p.o., pozivajo
upravičence (vse zaposlene, bivše zaposle-
ne in upokojene delavce podjetja), da lahko
sodelujejo pri notranjem odkupu začasnic
poslovnega deleža podjetja. Notranji odkup
začasnic poslovnega deleža bo potekal isto-
časno z interno razdelitvijo začasnic poslov-
nega deleža v višini 40% družbenega kapi-
tala z upoštevanjem 50% popusta.

Upravičenci, ki so sodelovali pri interni
razdelitvi bodo prvi paket začasnic poslov-
nega deleža notranjega odkupa vplačali s
presežnimi certifikati in denarnimi vplačili
ter z zamenjavo presežnih lastniških certifi-
katov interne razdelitve.

Kupnina vplačana z denarnimi vplačili
se revalorizira z indeksom prodajnih cen.

Vplačevanje začasnic poslovnega deleža
za lastninske certifikate bo potekalo na se-
dežu podjetja vsak delovnik med 8. in 14.
uro v 30-dnevnem razpisnem roku, ki prič-
ne teči od dneva objave v dnevniku Večer.
Vpisni rok je prekluziven.

Začasnice poslovnega deleža so lahko
vplačane z denarjem tudi na poseben priva-
tizacijski podračun podjetja pri Agenciji RS
za plačilni promet, nadziranje in informira-
nje – Podružnica Maribor, št.
51800-698-31941 z navedbo: plačilo kupni-
ne za začasnice poslovnega deleža v notra-
njem odkupu, z odobritvijo na žiro račun v
30 dneh po objavi.

Vsako nakazilo na poseben privatizacij-
ski podračun podjetja pri Agenciji RS za
plačilni promet, nadziranje in informiranje
upravičenec dokaže s potrjeno položnico na
sedežu podjetja v 30 dneh po objavi v časo-
pisu Večer.

Organizacija programa notranjega odku-
pa bo določena s pravili notranjega odkupa.
Osnutek pravil bo na vpogled na vpisnem
mestu.

V primeru, da udeleženci z vplačilom
začasnic poslovnega deleža oziroma presež-
nih certifikatov presežejo celotni znesek
kupnine za celotni odstotek družbenega ka-
pitala, ki je vključen v program notranjega
odkupa, se vplačani zneski znižajo.

Podjetje v tem primeru uporabi propor-
cionalni kriterij. Kolikor pa je presežek kup-
nine presežen z vplačili presežnih lastniških
certifikatov in gotovine se vplačani zneski
znižajo ob upoštevanju predzadnjega od-
stavka 32. člena uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in o izvedbi posameznih na-
činov lastninskega preoblikovanja podjetij.

V. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove po
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agencije Republike Slovenije za prestruk-
turiranje in privatizacijo, Kotnikova 28,
Ljubljana.

VI. Informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne in-

formacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju podjetja vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure, pri Nevenki
Grgić ali Marjani Kralj, in sicer po tel.
062/221-467.

Kinematografi Maribor, p.o.

Št. 4049/96 La-678

V skladu z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93), 16. členom uredbe o
pripravi programa preoblikovanja in o iz-
vedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št.  13/93,
45/93, 55/93, 6/94 in 43/94) podjetje Malo
gospodarstvo Malgos, p.o. Vuzenica, Spla-
varska 18, objavlja program o lastninskem
preoblikovanju podjetja, katerega je z od-
ločbo št. LP 00956/1996-TJ z dne 7. 6. 1996
odobrila Agencija RS za prestrukturiranje
in privatizacijo, kot sledi:

1. Firma in sedež: Malo gospodarstvo
Malgos, p.o., Vuzenica, Splavarska 18.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Temeljnem sodišču v Maribo-
ru, enota v Mariboru, reg. št. vl. 1/879-00.

2. Matična številka: 5107032.
3. Dejavnost: podjetje opravlja nasled-

njo dejavnost:
– predelava, obdelava in dodelava lesa,

izdelovanje vseh vrst lesene embalaže, lese-
nih silosov, vseh vrst toporišč in ročajev,
lesenih strešnikov in drugih lesenih kon-

strukcij ter lesene galanterije, stavbno po-
hištvo in druge lesene izdelke;

– uslužnostni razrez lesa individualnim
naročnikom;

– predelava in obdelava kovin, izdelava
strojev in naprav, poseben razrez železa po
naročilu kupca;

– obrtne storitve tapetniške delavnice;
– izdelava in popravilo predmetov iz us-

nja, umetnega usnja, tekstila in plastičnih
mas, polaganje vseh vrst talnih in zidnih
oblog;

– izvajanje izolacijskih fasad in sliko-
pleskarskega dela;

– pogodbeno organiziranje del z zaseb-
nimi obrtniki v obsegu obrtnih dovoljenj
posameznih obrtnikov;

– predelava plastike, kovin, nekovin, le-
sa in druge dejavnosti ter montaža z obrtni-
ki in združenim delom;

– izdelava delovnih zaščitnih sredstev ter
galvanizacija;

– visoka in nizka gradnja, instalacije,
montaža, popravila in zaključna dela v grad-
beništvu;

– prodaja izdelkov in storitev skupne
proizvodnje obrtnikov-kooperantov;

– opravljanje skladiščno transportnih
storitev, posredniških in komisijskih poslov,
komercialnih in drugih strokovnih, admini-
strativnih, knjigovodskih in tehničnih del
ter posredovanje informacij za obrt;

– nabava blaga za skupno proizvodnjo
in kooperacijo, repromaterial za obrtniške
stroje in opremo, vozila, delovne priprave
in orodja;

– organizacija skupnega zastopanja na
sejmih in razstavah ter vodenje skupne pro-
pagande oziroma reklame;

– odkup in prodaja embalaže, žaganega
lesa in hlodovine iz negozdnih površin ter
na podlagi dovoljenj za domačo uporabo;

– opravljanje storitev cestnega prometa
za lastne potrebe ter drugim koristnikom v
prostorih kapacitetah;

– trgovina na debelo po naslednjih stro-
kah:

– usnje, sedlarski in jermenarski izdelki
ter potrebščine;

– nekovine in železarski izdelki;
– motorna vozila, deli in potrebščine;
– izdelki za šport, lov, ribolov, kampira-

nje;
– izdelki, oprema in potrebščine, name-

njeni za osebno varstvo pri delu, civilno in
protipožarno varstvo ter splošno ljudsko
obrambo;

– tehnična oprema in rezervni deli, orod-
ja in potrebščine, reprodukcijski in potrošni
material za oskrbovanje proizvodnje, obrti,
infrastrukturnih in storitvenih dejavnosti;

– tekstilni izdelki, konfekcije in izdelki iz
krzna, vrvarski izdelki iz konoplje in jute;

– obutev in potrebščine;
– gumijasti izdelki, izdelki iz kavčuka in

plastičnih mas;
– elektrotehnični in elektronski aparati,

radijski in TV sprejemniki, stroji, deli po-
trebščin.

4. Pravna oblika organiziranosti:
Podjetje je organizirano kot podjetje v

družbeni lastnini s popolno odgovornostjo.
5. Predvidena lastniška struktura kapita-

la preoblikovanja podjetja (družbenega ka-
pitala):
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– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja 10%,

– Odškodninski sklad 10%,
– Sklad RS za razvoj 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa 40%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –

40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic – 20% druž-

benega kapitala,
– notranji odkup delnic – 40% družbe-

nega kapitala.
7. Javni poziv
7.1 Interna razdelitev delnic
Družbeno podjetje Malo gospodarstvo

Malgos, p.o., Vuzenica, Splavarska 18, po-
ziva upravičence (vse zaposlene, bivše za-
poslene in upokojene delavce podjetja), da
lahko v roku 30 dni po objavi tega oglasa in
poziva v Uradnem listu RS, v dnevnem ča-
sopisu Večer, ter na oglasni deski podjetja,
zamenjajo lastniške certifikate za začasnice
(kasneje delnice) ter tako sodelujejo pri in-
terni razdelitvi delnic.

Delnice, ki bodo razdeljene upravičen-
cem v okviru interne razdelitve, so navad-
ne, glasijo se na ime in so neprenosljive dve
leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem.

7.2 Notranji odkup delnic
Družbeno podjetje Malo gospodarstvo

Malgos, p.o., Vuzenica, Splavarska 18, po-
ziva upravičence (vse zaposlene, bivše za-
poslene in upokojene delavce), da lahko so-
delujejo pri notranjem odkupu delnic.

Notranji odkup delnic (začasnic) bo po-
tekal istočasno z interno razdelitvijo delnic
v višini 40% družbenega kapitala z upošte-
vanjem 50% popusta.

Upravičenci, ki so sodelovali pri interni
razdelitvi, bodo delnice notranjega odkupa
lahko vplačevali s presežnimi certifikati in
denarnimi vplačili.

Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega od-
kupa, dajejo pravico do dividende, so ne-
prenosljive zunaj programa notranjega od-
kupa, razen v primeru dedovanja in imajo
enake lastnosti kot delnice, ki jih določa
tretji odst. 35. člena uredbe o pripravi pro-
grama preoblikovanja in o izvedbi posamez-
nih načinov lastninskega preoblikovanja
podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93, 55/93,
6/94 in 43/94).

8. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve, kot iz pro-

grama notranjega odkupa, bodo upravičenci
lahko vplačevali na blagajni podjetja na na-
slovu Vuzenica, Splavarska 18, vsak delov-
ni dan od 8. do 13. ure, za gotovino pa na
posebnem privatizacijskem podračunu št.
51860-698-12984 z navedbo – plačilo kup-
nine za delnice v notranjem odkupu, do 30
dni po objavi v dnevniku Večer (Uradnem
listu RS).

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 udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te

objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

10. Informacije
Vabimo vse upravičence, da se na naš

poziv oglasijo z obvestilom o dodelitvi last-
niškega certifikata.

Vabimo vsakega posebej, s tem da upra-
vičenci dobijo dodatne informacije v zvezi
s sodelovanjem pri lastninskem preobliko-
vanju vsak delovnik od 8. do 13. ure pri
Ljerki Halužan, vodja računovodstsva, tel.
0602/64-230.

Malo gospodarstvo
Malgos, p.o.,

Vuzenica

Št. 151/96 La-679

Skladno z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. členom
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastnin-
skega preoblikovanja podjetij, objavlja Go-
stinsko podjetje Vič, p.o., Ljubljana, pro-
gram lastninskega preoblikovanja podjetja,
ki ga je z odločbo št. LP 00975/1996-MR z
dne 29. 10. 1996 odobrila Agencija RS za
prestrukturiranje in privatizacijo:

1. Firma in sedež: Gostinsko podjetje
Vič, p.o., Ljubljana, Gradaška ulica 10.

2. Matična številka: 5001218.
3. Dejavnosti: šifra podskupine dejavno-

sti: 080121;
– restavracije s postrežbo,
– restavracije družbene prehrane,
– druge gostinske storitve,
– druge storitve prehrane ter druge so-

rodne dejavnosti.
4. Pravna oblika organiziranosti: druž-

beno podjetje.
5. Predvidena lastniška struktura kapita-

la preoblikovanega podjetja:
– 10% – Kapitalski sklad pokojninskega

in invalidskega zavarovanja:
– 10% – Slovenski odškodninski sklad:
– 20% – Sklad RS za razvoj (z namenom

nadaljnje razdelitve pooblaščenim investi-
cijskim družbam),

– 20% – upravičenci iz naslova interne
razdelitve,

– 40% – upravičenci iz naslova notra-
njega odkupa.

6. Predvideni načini oziroma kombina-
cija načinov lastninskega preoblikovanja:

– prenos navadnih delnic na sklade: 40%
družbenega kapitala;

– interna razdelitev delnic: 20% družbe-
nega kapitala;

– notranji odkup delnic: 40% družbene-
ga kapitala.

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic:
7.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje poziva vse upravičence, da v 30

dneh po objavi tega poziva v časniku Delo
predložijo lastninske certifikate v zameno
za delnice interne razdelitve.

Če ostane del delnic nerazdeljen, bo pod-
jetje po končanem, 30-dnevnem roku iz
prejšnjega odstavka objavilo interni razpis
za ožje družinske člane zaposlenih s pozi-

vom na zamenjavo lastniških certifikatov za
delnice interne razdelitve. Preostanek del-
nic, ki ne bo razporejen, bo podjetje prene-
slo na Sklad Republike Slovenije za razvoj.

V primeru, če bodo zaposleni, bivši za-
posleni in upokojenci predložili lastniške
certifikate, katerih vrednost je večja kot 20%
družbenega kapitala, lahko ti upravičenci,
ki so sodelovali pri interni razdelitvi, pre-
sežne lastniške certifikate uporabijo za kup-
nino za delnice v programu notranjega od-
kupa tako, da se presežek certifikatov upo-
rabi proporcionalno za vsakega udeleženca
posebej. Vsak upravičenec v primeru pre-
sežka certifikatov dobi proporcionalno del
delnic iz interne razdelitve in del delnic iz
notranjega odkupa.

Delnice interne razdelitve nosijo oznako
B, so navadne, glasijo na ime in so ne-
prenosljive dve leti od njihove izdaje, razen
z dedovanjem.

7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse upravičence (zapos-

lene, nekdanje zaposlene in upokojence pod-
jetja), da v 30 dneh po objavi tega poziva v
časniku Delo s pisno izjavo in z vplačilom
pristopijo k programu notranjega odkupa.

Upravičenci bodo delnice lahko vplačali:
– z gotovino,
– eventualno z zamenjavo presežnih last-

niških certifikatov.
Če vplačila udeležencev presežejo zne-

sek kupnine predviden za notranji odkup, se
vplačani zneski ustrezno znižajo, pri čemer
se pri zniževanju vplačil posameznikov upo-
rabi kriterij poprečnega mesečnega osebne-
ga dohodka zadnjih treh mesecev, tako da
se spremenijo razmerja, ki so nastala z vpla-
čili. V primeru zniževanja vplačil bivšim
zaposlenim in upokojencem se uporabi kri-
terij njihovih poprečnih mesečnih prejem-
kov zadnjih treh mesecev, kakršne izkažejo
z ustreznimi dokumenti.

Delnice notranjega odkupa, ki se najprej
prenesejo na Sklad Republike Slovenije za
razvoj, imajo oznako E, so navadne, imen-
ske in dajejo Skladu Republike Slovenije za
razvoj omejeno pravico do upravljanja.

Delnice notranjega odkupa, ki jih pod-
jetje v korist udeležencev notranjega odku-
pa odkupi od Sklada Republike Slovenije za
razvoj, dobijo oznako C, so navadne, imen-
ske, s pravico do upravljanja v skladu s
pravili programa notranjega odkupa, dajejo
pravico do dividende.

Delnice z oznako C so neprenosljive zu-
naj programa notranjega odkupa, razen v
primeru dedovanja. Prenosljivost delnic v
okviru programa notranjega odkupa je ome-
jena z zahtevo, da ostaja najmanj ena tretji-
na zaposlenih med udeleženci programa.

Delnice, ki jih upravičenci pridobijo v
programu notranjega odkupa v zameno za
lastniške certifikate, dobijo oznako D ter so
enake delnicam interne razdelitve (oznaka
B) in so neprenosljive dve leti, razen z de-
dovanjem, po preteku 2 let pa so enake kot
druge delnice programa notranjega odkupa.

Organizacijo programa notranjega odku-
pa določajo pravila notranjega odkupa.

8. Delnice interne razdelitve in notranje-
ga odkupa bodo upravičenci lahko vpisali
vsak delovni dan od 8. do 14. ure v prosto-
rih finančno računovodske službe podjetja
na sedežu podjetja.
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Delnice iz programa notranjega odkupa,
ki se vplačajo z gotovino, se vplačajo na
privatizacijski podračun št.
50101-698-21810, z navedbo: “plačilo kup-
nine za delnice podjetja v notranjem odku-
pu” v roku 30 dni po objavi poziva v časni-
ku Delo.

9. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom lastninskega preoblikovanja in pogoji
vpisa in vplačila dobijo upravičenci v do-
podlanskem času po tel. 214-433, ali oseb-
no na sedežu podjetja. Kontaktna oseba je
Rutar Marija.

Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva objave
s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske od-
nose in razvoj Vlade Republike Slovenije v
Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo o odobritvi pro-
grama preoblikovanja se vloži pri Agenciji
Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.

GP Vič, p.o., Ljubljana

Razpisi delovnih mest

Ob-4918

Poslovni svet Hidrogea Inženiring za
vodno gospodarstvo Maribor, d.o.o., Mari-
bor, Glavni trg 5, objavlja razpis za imeno-
vanje

direktorja družbe
Za direktorja je lahko imenovan kandi-

dat, ki poleg pogojev, določenih z zako-
nom, izpolnjuje še naslednje pogoje:

– visoka ali višja strokovna izobrazba
ustrezne smeri,

– znanje enega tujega jezika (angleško,
nemško ali italijansko),

– 5 let delovnih izkušenj na vodilnih ali
vodstvenih mestih,

– predloži ustrezen pisni predlog bodo-
čega razvoja in organizacije družbe.

Izbrani kandidat bo imenovan za štiri
leta.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev naj kandidati pošljejo v 15
dneh po objavi razpisa na naslov: Hidrogea
Inženiring za vodno gospodarstvo Maribor,
d.o.o., Maribor, Glavni trg 5, z oznako “za
razpis”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh po odločitvi.

Hidrogea, Inženiring za vodno
gospodarstvo, d.o.o., Maribor

Št. 1-120-295/96 Ob-4975

Na podlagi določb 33. člena statuta Jav-
nega zdravstvenega zavoda Splošna bolni-
šnica Brežice objavlja direktor zavoda pro-
sto delovno mesto

glavne sestre bolnišnice

Kandidati morajo poleg z zakonom pred-
pisanih pogojev izpolnjevati še naslednje
razpisne pogoje:

– da imajo višjo ali visoko strokovno izo-
brazbo – smer zdravstvena nega,

– da imajo najmanj 5 let delovnih izku-
šenj na delovnem mestu glavne sestre bol-
nišnice ali glavne, odnosno nadzorne sestre
zdravstvenega oddelka.

Delovno mesto razpisujemo za 4-letni
mandat.

Pisne  prijave  s  priloženimi  dokazili  o
strokovni  izobrazbi  naj  kandidati  pošlje-
jo v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišni-
ca Brežice, Černelčeva ulica 15, 8250 Bre-
žice.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najka-
sneje v 30 dneh po objavi razpisa.

Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice

Ob-4976

Komisija za mandatna vprašanja, voli-
tve, imenovanja, priznanja in nagrade Mest-
ne občine Celje na podlagi 26. in 27. člena
odloka o ustanovitvi javnih podjetij Mestne
občine Celje razpisuje prosta dela in naloge

1. direktorja
Vodovod – Kanalizacija Celje, javno

podjetje, d.o.o.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje

pogoje:
– visokošolska ali višješolska izobrazba

tehnične, ekonomske ali pravne smeri,
– da ima vsaj pet let ustreznih delovnih

izkušenj na področju poslovodenja od tega
dve leti v dejavnosti,

– da predloži program dela podjetja,
– da ima organizacijske in vodstvene

sposobnosti,
– in da izpolnjuje splošne zakonske po-

goje.
2. direktorja
Javne naprave Celje, javno podjetje,

d.o.o.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje

pogoje:
– visokošolska ali višješolska izobrazba

tehnične, ekonomske ali pravne smeri,
– da ima vsaj pet let ustreznih delovnih

izkušenj na področju poslovodenja,
– da predloži program dela podjetja,
– da ima organizacijske in vodstvene

sposobnosti,
– in da izpolnjuje splošne zakonske po-

goje.
3. direktorja
Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje

pogoje:
– visokošolska ali višješolska izobrazba

tehnične, ekonomske ali pravne smeri,
– da ima vsaj pet let ustreznih delovnih

izkušenj na področju poslovodenja od tega
dve leti v dejavnosti,

– da predloži program dela podjetja,
– da ima organizacijske in vodstvene

sposobnosti;
– in da izpolnjuje splošne zakonske po-

goje.
Vloge z dokazili o izpolnjevanju razpi-

snih pogojev s kratkim življenjepisom spre-
jema Komisija za mandatna vprašanja, voli-
tve, imenovanja, priznanja in nagrade Mest-

ne občine Celje, Trg Celjskih knezov 9,
3000 Celje, v 10 dneh po objavi razpisa.

O izbiri bodo kandidati obveščeni po
obravnavi na seji Občinskega sveta Mestne
občine Celje.

Komisija
za mandatna vprašanja, volitve,

imenovanja, priznanja in nagrade
Mestne občine Celje

Razpisi
javnih natečajev

Št. VI-33/13 Ob-4900

Splošna bolnišnica Trbovlje, Trbovlje,
Rudarska cesta 9, objavlja skladno z določi-
li odredbe o postopkih za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in odredbo o spremembi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)

javni razpis
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbov-

lje, Rudarska c. 9, Trbovlje.
2. Predmet razpisa: nakup, dobava in mon-

taža RTG C-lok z memorijo treh slik, z dvema
ekranoma, slikovnim ojačevalcem 23 cm, la-
serskim lokalizatorjem centralnega žarka, z
vgrajenim sistemom za zapisovanje RTG sli-
ke na CD disk, ter z naslednjimi tehničnimi
karakteristikami: visokofrekvenčni tip gene-
ratorja, možnost radiografije, napetost fluoro-
skopije 40-100 KV, tok fluoroskopije do 3mA,
možnost posameznih posnetkov z večjim to-
kom (6 do 10 mA), nastavitev parametrov
brez vrtečih gumbov (zaščitena tipkovnica),
avtomatika pri fluoroskopiji (mA in KV), TV
kamera v CCD izvedbi z zadržano zadnjo sli-
ko, vgrajeni filtri za redukcijo šuma z dodatni-
mi moduli, digitalni sistem obdelave slike,
nastavitev okna in nivoja sive skale.

3. Orientacijska vrednost naročila je
okrog 14,000.000 SIT.

4. Predviden rok dobave: februar 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be oziroma ponudnika oziroma pogoji po-
nudbe so:

a) Merila
– cena in plačilni pogoji, možnost kredi-

tiranja,
– kvaliteta in funkcionalnost,
– roki dobav, montaže oziroma vgradnje

(dokončanje),
– garancijski pogoji,
– pogoji (možnosti) vzdrževanja in do-

bave rezervnih delov z odzivnimi roki,
– šolanje ustreznih kadrov,
– reference,
– druge posebne ugodnosti oziroma

prednosti ponudnika.
b) Pogoji
– kompletnost ponudbe,
– fiksne cene, brez možnosti sprememb,

se razumejo po načelu funkcionalni ključ v
roke, vključno z namestitvijo,

– sestavni del ponudbe so vsi potrebni
načrti za izvedbo montaže oziroma vgradi-
tev in uporabo razpisane opreme,
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– naročnik ima pravico uveljaviti vso
škodo, ki bi mu nastala zaradi pogodbene
zamude, izbranega ponudnika,

– ponudnik mora v ponudbi navesti, da z
razpisnimi pogoji v celoti soglaša in bodo
vsebovani v pogodbi, ki jo bo sklenil z na-
ročnikom, enako izjavo morajo podati tudi
podizvajalci, če se pojavljajo kot ponudni-
ki,

– ponudba mora vsebovati vse elemente
iz razpisa in iz 12. člena odredbe,

– ponudnik sme, če je smiselno, predlo-
žiti tudi variantno ponudbo, vendar v takem
primeru v ločeni ovojnici in z vsemi ele-
menti ponudbe v celoti,

– stroške priprave ponudbe nosijo po-
nudniki.

6. Ponudnik mora dostaviti ponudbo v
zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – po-
nudba za rtg aparat” vsak delovni dan od 8.
do 12. ure na naslov: Splošna bolnišnica
Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje
in sicer v roku 10 dni, pri čemer prične teči
rok z dnevom objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS. Na ovojnici mora biti
naveden pošiljatelj.

Ponudnik lahko pri naročniku zahteva
podrobnejša pojasnila o razpisanem javnem
naročilu samo pisno 5 dni po objavi javnega
razpisa. Odgovor mu bo posredovan v roku
5 delovnih dni.

7. Odpiranje ponudb bo 2. delovni dan
po preteku roka za oddajo ponudb in sicer
ob 12. uri na upravi Splošne bolnišnice Tr-
bovlje, Rudarska c. 9.

8. Ponudbe bo pregledala razpisna ko-
misija. Vsi ponudniki bodo obveščeni o re-
zulatatu izbire v roku 14 dni po odpiranju
ponudb.

9. Nepravočasno dostavljena in neprevil-
no opremljena ponudba bo kot neveljavna
vrnjena pošiljatelju.

Splošna bolnišnica Trbovlje

Št. 133/96-1 Ob-4901

Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, Gre-
gorčičeva c. 8, Ilirska Bistrica, objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajanje javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za oddajo del na objektu: Zdravstvena

postaja Podgrad
1. Splošni podatki:
Investitor: Zdravstveni dom Ilirska Bi-

strica, Gregorčičeva c. 8.
Predmet razpisa: oprema.
Lokacija: Podgrad, 6244 Podgrad.
Predvidena vrednost: premična in nepre-

mična oprema – 5,000.000 SIT.
Orientacijski rok dobave: marec 1997.
2. Razpisna dokumentacija: interesenti

lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na
zgoraj omenjenem naslovu ob predložitvi
potrdila o plačilu 10.000 SIT, na žiro račun
52210-603-30778, dne 9. 12. 1996 od 10.
do 12. ure.

3. Dostava ponudbe: ponudba mora biti
dostavljena na naslov: Zdravstveni dom Ilir-
ska Bistrica, Gregorčičeva c. 8, Ilirska Bi-
strica, z oznako: Ne odpiraj – ponudba za
opremo do 23. 12. 1996 in sicer do 12. ure v
upravne prostore, kjer bo istega dne ob 13.
uri javno komisijsko odpiranje ponudb.

4. Merila za izbor so: ponujena cena, pla-
čilni in kreditni pogoji, rok izvedbe s ter-
minskim planom, reference pri sorodnih de-
lih, dodatne ugodnosti. Podrobno so kriteri-
ji določeni v razpisnih pogojih.

5. Investitor si pridržuje pravico, da:
– prekvalificira cilj razpisa v informa-

tivni namen,
– podaljša rok za podpis pogodbe o iz-

vedbi del, ali spremeni rok izvedbe del,
– spremeni obseg del, oziroma odda do-

bavo in montažo posameznih delov ali sklo-
pov opreme, različnim ponudnikom.

6. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb.

Zdravstveni dom
Ilirska Bistrica

Ob-4904

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in
40/95) ter 24. člena statuta Občine Ra-
če-Fram (MUV št. 11/95), odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84 in 29/86), Občina Rače-Fram
kot investitor objavlja

javni razpis
sanacije plazu nad gasilskim domom v

Framu
Orientacijska vrednost del znaša

10,000.000 SIT.
Razpisno   dokumentacijo   dobite   ob

plačilu materialnih stroškov, v višini
10.000 SIT na žiro račun: 51800-630-25547,
na Občini Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače,
pri Božu Štauberju.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 5. 12. 1996 v tajništvu Občine Ra-
če-Fram, Grajski trg 14, Rače.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj “sanacija plazu nad gasil-
skim domom v Framu”.

Javno odpiranje ponudb bo 6. 12. 1996 v
prostorih Občine Rače-Fram, Grajski trg 14,
Rače ob 9. uri.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v roku
15 dni po odpiranju ponudb.

Občina Rače-Fram

Ob-4905

Zdravstveni dom Logatec, Notranjska c.
2, Logatec na podlagi določil odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za dobavo in montažo avtomatski

hemataloški analizator s 16 parametri
1. Naročnik: Zdravstveni dom Logatec,

Notranjska c. 2, Logatec.
2. Predmet razpisa: dobava in montaža

avtomatski hematološki analizator s 16 pa-
rametri, fco ZD Logatec dobavljeno in mon-
tirano.

3. Orientacijska vrednost razpisa do
2,460.000 SIT.

4. Dobavni rok in montaža 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.

6. Pisno ponudbo morajo ponudniki od-
dati najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa
na naslov ZD Logatec, Notranjska c. 2, Lo-
gatec.

7. O izbiri bodo ponudniki obveščeni naj-
kasneje v roku 15 dnih od sprejema sklepa.

Zdravstveni dom Logatec

Št. 1/137 Ob-4906

Zdravstveni dom Vrhnika, Ulica 6. maja
11, objavlja na podlagi določil odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za izbiro dobavitelja za tiskalnik

1. Naročnik: Zdravstveni dom Vrhnika,
Ulica 6. maja 11, Vrhnika.

2. Predmet razpisa: matrični tiskalnik
FUJITSU DL 1150 – 2 kom.

3. Razpisna dokumentacija: podrobnejše
informacije so zainteresiranim na voljo pri
tajnici Urši Debevec na tel. 061/754-160.

4. Orientacijska vrednost naročila je ca.
190.000 SIT.

5. Ponudba mora vsebovati vse elemente
iz 12. člena uvodoma navedene odredbe.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– kvaliteta in reference,
– cena, vključno s prometnim davkom,
– plačilni pogoji,
– servis,
– garancija.
7. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po

objavi v Uradnem listu RS in sicer po pošti,
naslovljeni priporočeno za Zdravstveni dom
Vrhnika, Ulica 6. maja 11, Vrhnika, z ozna-
ko “Ne odpiraj – ponudba!” in navedba po-
šiljatelja.

8. Javno odpiranje ponudb bo ob 13. uri
naslednjega dne po poteku roka iz 7. točke
v sejni sobi ZD Vrhnika, Ulica 6. maja 11.
Če bo dan po poteku roka dela prost dan, ob
odpiranje ponudb naslednji delovni dan.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
pri odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.

Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki
bodo prejete v skladu z zahtevami razpisa.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
zakonitem roku.

Ob-4907

Zdravstveni dom Vrhnika, Ulica 6. maja
11, objavlja na podlagi določil odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

čiščenje poslovnih prostorov
1. Naročnik: Zdravstveni dom Vrhnika,

Ulica 6. maja 11, Vrhnika.
2. Predmet razpisa: opravljanje storitev

čiščenja poslovnih prostorov v zgradbi ZD
Vrhnika, Zdravstvene postaje Borovnica in
ŠZA Vrhnika v skupni izmeri ca 1700 m2.

3. Rok za izvedbo del: predviden prev-
zem del je 1. 1. 1997.
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4. 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).

5. Ogled prostorov bo mogoč v roku treh
dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS.
Dodatne informacije dobijo ponudniki pri
tajnici Urši Debevec vsak delovni dan med
9. in 12. uro, tel. 061/754-160.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– kakovost in celovitost ponudbe,
– reference ponudnika,
– konkurenčnost cene,
– plačilni pogoji,
– druge posebne ugodnosti.
7. Ponudnik, ki bo izbran, mora prevzeti

sedaj zaposlene delavce ZD Vrhnika in spo-
štovati organizacijske, varnostne in druge
predpise naročnika.

8. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zaprti ovojnici na naslov: Zdravstveni dom
Vrhnika, Ulica 6. maja 11, Vrhnika, z ozna-
ko “Ne odpiraj – ponudba čiščenja poslov-
nih prostorov” z oznako ponudnika.

9. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS.

10. Šteje se, da je ponudba prispela v
roku, če je bila v roku, določenem v prejšnji
točki oddana v tajništvu ZD Vrhnika, Ulica
6. maja 11, Vrhnika ali priporočeno poslana
po pošti.

11. Javno odpiranje ponudb bo ob 13.
uri naslednjega dne po poteku roka iz 9.
točke v sejni sobi ZD Vrhnika, Ulica 6.
maja 11. Če bo dan po poteku roka dela
prost dan, bo odpiranje ponudb naslednji
dan. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.

Komisija  bo  obravnavala  le  ponudbe,
ki  bodo  prejete  v  skladu  z  zahtevami
razpisa.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
zakonitem roku.

Zdravstveni dom
Vrhnika

Ob-4908

Javni razpis
za izbiro izvajalca idejnega projekta

Gospodarjenje z odpadnimi in
meteornimi vodami območja

Nadomestnih objektov Preloge Rudnika
lignita Velenje

1. Naročnik: Rudnik lignita Velenje, Par-
tizanska 78, Velenje.

2. Predmet razpisa: izvajalec izdela idej-
ni projekt gospodarjenja z vodami premo-
govnika v dveh variantah, ki ga sestavljajo
podprojekti:

Varianta I
a) zbiranje in odvajanje meteornih voda;
b) gospodarjenje s tehnološko vodo;
c) gospodarjenje z odpadno tehnološko

vodo.
Varianta II
a) zbiranje in odvajanje meteornih voda;
b) gospodarjenje s tehnološko vodo;
c) gospodarjenje z odpadno tehnološko

vodo;
d) čiščenje jamske vode.
3. Projektna naloga in druga razpisna do-

kumantacija

Interesenti lahko oboje dvignejo v taj-
ništvu Rudnika lignita Velenje (NOP, Parti-
zanska 78, Velenje) med 6. in 14. uro po
predhodni najavi.

4. Predviden rok pričetka izdelave idej-
nega projekta je takoj po podpisu pogodbe.

5. Rok izdelave idejnega projekta je 70
dni od podpisa pogodbe.

6. Orientacijska vrednost idejnega pro-
jekta znaša 3 milijone SIT.

7. Ponudbi je potrebno priložiti dokazilo
o registraciji in reference ponudnika.

8. Glavna merila za izbiro najugodnejše-
ga ponudnika so: reference pri podobnih
projektih, cena ponudbe, način plačila (brez
avansa in daljši plačilni rok), rok izvedbe,
kadrovska in organizacijska struktura firme
ter druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

9. Za veljavne bodo štele ponudbe, ki
bodo poslane naročniku do vključno pone-
deljka 6. januarja 1997 do 14. ure oziroma
bodo tega dne oddane na pošto.

Ponudba mora imeti oznako: “Ne odpi-
raj, ponudba za idejni projekt”.

10. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
10. januarja 1997 ob 12. uri na NOP.

Ponudniki bodo o izboru pisno obvešče-
ni po pošti, v osmih dneh po odpiranju po-
nudb.

11. Naročnika javni razpis ne obvezuje
za izbor izvajalca.

12. Vse dodatne informacije dobite pri
Franciju Lenartu, Rudnik lignita Velenje,
Partizanska 78, tel.: 063/853-312, int. 1453.

Rudnik lignita,
Velenje, p.o.

Ob-4902

Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
10, Slovenska Bistrica, na podlagi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

ponovni javni razpis
za izdelavo ureditveno investicijskega
elaborata obnove vinogradov, ki so bili

v lasti KK Ritoznojčan
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Predmet razpisa: izdelava ureditveno

investicijskega elaborata vinogradniških po-
dročij, ki so bila v lasti KK Ritoznojčan
(Ritoznoj, Kovača vas, Zg. Polskava, Vi-
sole).

3. Približna vrednost razpisanih del:
4,500.000 SIT.

4. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo vsak delavnik od objave jav-
nega razpisa od 8. do 12. ure v prostorih
Občine Slovenska Bistrica, Oddelek za gos-
podarstvo.

5. Merila za izbor najugodnejše po-
nudbe:

– strokovna usposobljenost,
– ponudbena vrednost,
– rok izdelave investicijskega elaborata,
– plačilni pogoji,
– reference,
– dodatne ugodnosti.
6. Ponudbe za javni razpis je treba pred-

ložiti najkasneje v 10 dneh po objavi javne-
ga razpisa v sprejemno pisarno Občine Slo-
venska Bistrica, v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj - ponudba za elaborat obnove
vinogradov”.

7. Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po preteku roka za oddajo ponudb ob 8. uri
v prostorih Občine Slovenska Bistrica.

8. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do ponudniki obveščeni najkasneje v roku
15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Slovenska Bistrica

Št. 2685/96 Ob-4903

Na podlagi 6. odstavka 4. člena odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
izvajanje javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) Občina Medvode objavlja

javni informativni razpis
za izbiro najustreznejšega ponudnika

za obveščanje občanov Občine Medvode
o zadevah lokalnega pomena

1. Naročnik: Občina Medvode, Trg pre-
komorskih brigad 1, Ljubljana (začasni na-
slov).

2. Predmet razpisa je informiranje obča-
nov Občine Medvode o zadevah lokalnega
pomena.

3. Osnovni podatki za ponudbo:
– naklada 3.000 izvodov,
4. Obseg ponudbe: ponudniki morajo v

roku predložiti pisno ponudbo, ki mora vse-
bovati:

– firmo, dejavnost in sedež ponudnika,
– potrdilo o vpisu javnega glasila v evi-

denco javnih glasil,
– način izdajanja - kot periodična prilo-

ga k dnevnemu tisku ali na drug način,
– način obveščanja s programsko in ob-

likovalsko zasnovo,
– predlog distribucije.
5. Merila za izbiro ponudbe so:
– najugodnejša ponujena cena in pogoji

plačila,
– rok izvedbe.
6. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Občina Medvode, Trg prekomorskih bri-
gad 1, Ljubljana, v roku štirinajstih dni po
objavi v Uradnem listu RS, v zapečatini
ovojnici z naslovom ponudnika in s pripi-
som “Ne odpiraj - javni razpis - obvešča-
nje”.

7. Čas in kraj javnega odpiranja ponudb
bo ponudnikom sporočen naknadno.

8. Ponudniki bodo o izboru pismeno ob-
veščeni v roku 15 dni od odpiranja ponudb.

Občina Medvode

Št. 37/96 Ob-4913

Enota za vodenje projektov programa za
prekomejno sodelovanje v imenu komisije
Evropske Unije za projekt Štajerski tehno-
loški park (SL-9505.02.01), ki se financira
iz sredstev Phare v okviru programa preko-
mejnega sodelovanja v Sloveniji ponovno
objavlja

razpis
za izgradnjo objektov 1. dela II. faze

Štajerskega tehnološkega parka v
Pesnici pri Mariboru

Na razpis se lahko enakopravno prijavi-
jo vse fizične in pravne osebe iz držav čla-
nic Evropske Unije ali iz dežel koristnic
programa Phare, in iz teh dežel morajo izvi-
rati tudi materiali in oprema, ki se bodo
vgrajevali ter storitve, ki se bodo izvajale
po sklenitvi pogodbe.

1. Predmet
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Objavlja se razpis za izbiro izvajalca za
izgradnjo objektov 1. dela II. gradbene faze
Štajerskega tehnološkega parka v Pesnici
pri Mariboru. Predmet ponudbe je izgradnja
sledečih objektov:

– procesni laboratorij,
– energetski objekt
– kotlovnica,
– komunalno čistilna naprava s kanali-

zacijo.
Razpoložljiva sredstva za razpisana dela

znašajo 775.100 ECU.
Predvideni rok pričetka del je takoj po

podpisu pogodbe, predvideni rok dokonča-
nja del pa je 4 mesece.

Ponudbe za izgradnjo objektov naj pred-
ložijo samo tiste izvajalske organizacije, ki
izpolnjujejo naslednje minimalne, vendar ne
s tem omejene kriterije:

– letni promet gradbenih del v letu 1995
v višini 550.000 ECU,

– uspešne izkušnje kot glavni izvajalec
gradbenih del pri vsaj enem projektu v zad-
njih treh letih, ki je po naravi in zapletenosti
primerljiv z razpisanimi deli.

2. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko pridobijo ponudbeno

dokumentacijo na spodaj omenjenem naslo-
vu ob vplačilu nevračljivega zneska v višini
40.000 SIT na žiro račun št.
51800-601-103225 ali v protivrednosti v
konvertibilni valuti, na devizni bančni ra-
čun:

Nova kreditna banka Maribor d.d.
– za nakazilo v DEM: 27620-280-2991/2,
– za nakazilo v USD: 27620-840-2991/2,
– za nakazilo v ECU: 27620-954-2991/2,
SWIFT:KBMASI2X s pripisom “Za po-

nudbeno dokumentacijo”. Razpisno doku-
mentacijo bo mogoče prevzeti s predloži-
tvijo dokazila o vplačilu. V licitacijskem
postopku bodo upoštevani samo tisti po-
nudniki, ki bodo plačali razpisno dokumen-
tacijo.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 2% od ponudbene cene v
slovenskih tolarjih ali v protivrednosti v
konvertibilni valuti.

3. Oddajanje prijav
Prijave morajo biti dostavljene v 45 dneh

od dneva objave razpisa v Ur. l. RS, do 12.
ure po lokalnem času na spodaj navedeni
naslov. Odpiranje ponudb se bo vršilo tretji
dan po oddaji ponudb ob 13. uri po lokal-
nem času na istem naslovu ob prisotnosti
tistih ponudnikov, ki se bodo odpiranja po-
nudb želeli udeležiti.

Razpisna dokumentacija je na voljo po-
nudnikom na spodnjem naslovu od 28. 11.
1996 dalje, od ponedeljka do petka med 8.
in 12. uro po lokalnem času.

Morebitni ponudniki lahko dobijo nadalj-
nja podrobnejša pojasnila, pregledajo ali pri-
dobe ponudbeno dokumentacijo pri mag.
Valentinu Kropivšku na naslednjem naslo-
vu: Štajerski tehnološki park, Pesniška 20a,
2211 Pesnica pri Mariboru, Slovenija, tel.
+386-62 653-266, faks: +386-62 224-099.

Enota za vodenje projektov
CBC programa

Programme Management Unit for
Cross-Border Cooperation in Slovenia on
behalf of the European Commission for the

project Styrian Technology Park
(SL-9505.02.01) financed from Phare funds
in the framework of Cross-Border Pro-
gramme in Slovenia repeatedly

Issues this Invitation to tender
for Execution of Works for Construction
of the First Part of the 2nd Phase of the

Styrian Technology Park in Pesnica near
Maribor

Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons from member
states of the European Union and of benefi-
ciary countries of the Phare programme
from Central and Eastern Europe. Supplies
and services offered must originate from
the above states.

1. Subject
Invitation to tender for selection of sup-

plier of works for construction of the first
part of the 2nd phase of the Styrian Tech-
nology Park in Pesnica near Maribor. The
subject of the tender is construction of the
following units:

– process laboratory for chemical tech-
nology,

– heating station,
– cleaning device with sewage system.
The total budget available for this con-

tract amounts to 775.100 ECU.
The works should start immediately af-

ter signing the contract, while the works
should be finalized in 4 (four) months.

Tenders for the construction works
should be submitted only by firms meeting
the minimal criteria including but not limit-
ed to:

– annual turnover in construction works
for the year 1995 of 550.000 ECU,

– successful experience as the prime con-
tractor in construction of at least one project
of a nature and complexity comparable to
the tendered works during the last three
years.

2. Tender documentation
Tender documents may be obtained from

the address bellow upon payment of a non-
refundable fee of 40.000 SIT (Slovenian
Tolars), or equivalent in convertible curren-
cy. Payments in SIT should be made by
bank transfer to the bank account No.
51800-601-103225, while foreign currency
payments should be made to the following
bank accounts at: Nova kreditna banka Mar-
ibor d.d.

– for payment in DEM: 27620-280-2991/2
– for payment in USD: 27620-840-2991/2
– for payment in ECU: 27620-954-2991/2
SWIFT:KBMASI2X with a notice “for

tender documentation”. Submission of pay-
ment certificate will allow tenderer to ob-
tain tender documents. Only parties purchas-
ing the tender documents will be eligible to
submit their tenders.

All tenders must be accompanied by a
tender bond guarantee in the amount corre-
sponding to 2% (two percent) of the Tender
price in Slovenian Tolars or equivalent in
convertible currency.

3. Submission of tenders
Complete tenders must be delivered in

45 days after publication of this notice in
the Official Gazette of RS, at the latest by
12.00 am (local time) to the address below.
They will be opened on 3rd day after dead-

line for submission of tenders at 1.00 am
(local time) at the same address in the pres-
ence of tenderers’ representatives wishing
to attend.

Tender documents may be obtained at
the address below from 28 November 1996
on from 8.00-12.00 am (local time), Mon-
day through Friday. Interested tenderers
may obtain further information, inspect and
acquire tender dossiers at Mr. Valentin
Kropivšek at the following address: Štajer-
ski tehnološki park, Pesniška 20a, 2211 Pes-
nica pri Mariboru, Slovenia, tel. +386-62
653-266, fax: +386-62 224-099.

Programme Management Unit for CBC
Programme

Št. 119/96 Ob-4917

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina 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.
4. Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji ter o kadrovski

in orientacijski usposobljenosti ponudnika
in morebitnih podizvajalcev, ponudbeno ce-
no, opcije ponudbe, reference ponudnika in
morebitnih izvajalcev, vzorec pogodbe, ter-
minski plan in plačilne pogoje,

– vrste in nosilce zbiranja podatkov in
drugih osnov, potrebnih za pripravo pro-
storskih sestavin,

– ostale priloge, določene v 12. členu
odredbe.

5. Razpisna dokumentacija in dodatne in-
formacije v zvezi z razpisom so na voljo
vsak delovni dan od 8. do 12. ure na Uprav-
ni enoti Ravne na Koroškem pri Urošu Rei-
ter (tel. 0602/23-821) ali na Občini Črna na
Koroškem pri Francu Stakne (tel.
0602/38-170).

6. Podpisane in pravilno opremljene po-
nudbe z vso zahtevano dokumentacijo mo-
rajo prispeti na Občino Črna na Koroškem,
Center 101, Črna na Koroškem do 11. 12.
1996 do 12. ure.

7. Javno odpiranje ponudb bo v sejni so-
bi Občine Črna na Koroškem, Center 101,
dne 11. 12. 1996 ob 13. uri. Prisotni pred-
stavniki ponudnikov morajo predložiti pi-
sno pooblastilo za zastopanje pri odpiranju
ponudb.

8. Ponudbe morajo biti v zapečateni ku-
verti z oznako “Ne odpiraj – ponudba pro-
storska dokumentacija Občina Črna”.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:
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– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– rok izvedbe naloge,
– reference.
Naročnik si pridržuje pravico, da za iz-

vajalca ne izbere najcenejšega ponudnika.
10) Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v

roku 15 dni od dneva izbire ponudb.
Občina Črna na Koroškem

Št. 35101/0030/96 Ob-4921

Na podlagi 20. člena zakona o financira-
nju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90 in št.
7/93) ter odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Občina
Črnomelj

javni razpis
za izbiro izvajalca vodovoda Mala

Lahinja–Belčji vrh
1. Naročnik je Občina Črnomelj, Trg

svobode 3, Črnomelj.
2. Predmet javnega razpisa je izgradnja

vodovoda Mala Lahinja–Belčji vrh.
3. Interesenti lahko dvignejo razpisno

dokumentacijo proti plačilu 3.000 SIT na
Občini Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj,
soba št. 24, vsak delovnik po objavi razpisa
do dneva za oddajo ponudb v času od 7.30
do 14. ure.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 10,000.000 SIT.

5. Pričetek razpisanih del je predviden v
decembru 1996, konec del pa v marcu 1997.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be bodo:

– reference ponudnika in njegova uspo-
sobljenost za tovrstna dela,

– ponudbena cena, plačilni pogoji in
ugodnosti,

– rok za izvedbo del.
7. Ponudbena dokumentacija mora vse-

bovati:
– ime in naslov ponudnika, predmet po-

nudbe, kazalo vsebine ponudbe, pečat in
podpis odgovorne osebe,

– dokazilo, da je ponudnik usposobljen
za izvedbo razpisanih del (registracija pod-
jetja, vodja del...),

– rekapitulacija stroškov v SIT,
– ponudbeni predračun v SIT,
– plačilne pogoe in ugodnosti,
– rok izvedbe razpisanih del,
– način zavarovanja ponudnikovih ob-

veznosti,
– reference ponudnika,
– vzorec pogodbe po 12. členu odredbe

iz uvoda tega razpisa.
8. Ponudba mora biti sestavljena v slo-

venskem jeziku ter opremljena v zapečateni
ovojnici z napisom “Ne opiraj! – ponudba na
razpis vodovod Mala Lahinja–Belčji vrh”.

Pravočasno prispele ponudbe bodo tiste,
ki jih ponudniki pošljejo priporočeno vsaj
20. dan po objavi razpisa ali osebno vročijo
vsaj 22. dan do 9. ure na naslov: Občina
Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo 22. dan po objavi razpisa oziro-
ma prvi naslednji dan ob 9.30 v mali sejni
sobi Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Čr-
nomelj.

10. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasne ponudbe bodo v
postopku odpiranja ponudb izločene.

11. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe,
oziroma jo sklene za sporazumno dogovor-
jeno fazo del glede na finančno sposobnost.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 20 dni po zaključnem roku
za oddajo ponudb.

Občina Črnomelj

Št. 155/96 Ob-4923

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Moravče

javni razpis
za nakup vozila

1. Investitor: Osnovna šola Jurij Vega
Moravče, Vegova ul. 38, Moravče.

2. Predmet razpisa: osebno vozilo – ob-
lika karavan.

Orientacijska vrednost: 2,000.000 SIT.
3. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– cena,
– kvaliteta,
– reference,
– plačilni pogoji,
– rok dobave,
– garancija, servis,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
Opomba: najcenejši ponudnik ni nujno

tudi najugodnejši.
4. Morebitne dodatne informacije dobite

pri ravnateljici šole Evi Karažija, tel.
061/731-003, vsak delovni dan od 13. do
15. ure.

5. Pisne ponudbe lahko predložite v ro-
ku 10 dni po objavi v Uradnem listu RS, to
je do 9. 12. 1996 do 12. ure na naslov Obči-
na Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče.

Ponudba mora biti oddana v zapečateni
ovojnici z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za nakup vozila OŠ”.

6. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
9. 12. 1996 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Moravče.

7. O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Moravče

Ob-4931

Na podlagi uredbe o proračunu Republi-
ke Slovenije za leto 1996 (Ur. l. RS, št.
5/96) in na podlagi odredbe za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93) objavlja Zavod za
zdravstveno varstvo Maribor, p.o., Inštitut
za varstvo okolja, Prvomajska ul. 1, Mari-
bor

razpis
za izbiro izvajalca za dobavo in montažo

opreme vozila za zaščito in reševanje
I. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo, Inštitut za varstvo okolja, Prvomajska
ul. 1, Maribor.

II. Predmet razpisa:
1. Preureditev vozila kombi Master v la-

boratorij:
– izolacija sten, stropa in tal,
– električna napeljava z razsvetljavo,
– laboratorijsko pohištvo – elementi,
– hladilnik,

– klima naprava,
2. Mobitel,
3. Prenosni računalnik za laboratorij v

vozilu, s programom za obdelavo podatkov,
4. Merilnik CO/CO2.
1. Dobava materiala pod 1. točko naj ob-

sega tudi montažo.
2. Ponudniki lahko oddajo ponudbe tudi

samo za del razpisane opreme.
3. Ponudba mora biti sestavljena v skla-

du z 12. členom uredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa.

4. Ponudba mora biti predložena v za-
prti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – javni
razpis – oprema Meel” in označbo za kate-
ro točko razpisa se ponudnik prijavlja. Na
ponudbi mora biti natančen naslov pošilja-
telja.

5. Rok za oddajo ponudb je 10. 12. 1996
do 10. ure.

6. Odpiranje ponudb bo 12. 12. 1996 ob
10. uri.

7. Merila za izbor:
– fiksna cena v SIT,
– zagotovljen servis,
– garancija,
– reference ponudnika in dosedanje so-

delovanje z naročnikom,
– ugoden rok dobave,
– transparentnost ponudbe.
8. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-

veščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Zavod za zdravstveno varstvo

Maribor

Ob-4932

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje  javnega  razpisa  za  oddajo  naročil
(Ur.  l.  RS,  št.  28/93  in  19/94)  Občina
Žalec,  Ul.  Savinjske  čete  5,  Žalec,
ponovno  objavlja

javni razpis
za idejno rešitev razširitve Podružnične
osnovne šole Tabor in enote vrtca Tabor

1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Predmet razpisa: idejna rešitev za raz-

širitev Podružnične osnovne šole Tabor in
enote vrtca Tabor.

3. Rok oddaje: do 20. decembra 1996.
4. Izbrane rešitve bodo nagrajene in si-

cer:
1. nagrada: 250.000 SIT,
2. nagrada: 100.000 SIT,
3. nagrada: 50.000 SIT.
Idejni projekt mora vsebovati osnove za

pridobitev lokacijske dokumentacije.
5. Potrebne informacije se lahko dobijo

na sedežu Krajevne skupnosti Tabor (tel.
063/726-236) vsak delovni dan od 8. do 10.
ure.

6. Ponudbo z dokumentacijo predložite
v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj –
POŠ Tabor in vrtec” do vključno 20. de-
cembra 1996 do 10. ure na naslov: Občina
Žalec, Oddelek za gospodarske in negospo-
darske dejavnosti, Ul. Savinjske čete 5, Ža-
lec.

7. Javno odpiranje ponudb bo 20. de-
cembra 1996 ob 11. uri v sejni sobi Občine
Žalec.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje v 15 dneh po roku za oddajo
ponudb.

Občina Žalec
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Št. 149/1 Ob-4933

Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana, objavlja na podlagi določil
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nakup avtomobila

Predmet razpisa je nakup avtomobila ti-
pa LADA-NIVA 1700 I, oznake 21214 I –
nabavna vrednost avtomobila je do
1,450.000 SIT po sistemu staro za novo.

1. Dodatna pojasnila lahko zainteresira-
ni ponudniki dobijo vsak dan od 8. do 13.
ure na Gozdarskem inštitutu Slovenije, Več-
na pot 2, Ljubljana pri poslovni sekretarki
Ireni Škorjanc na tel.: 123-13-43. Prav tako
je možen tudi ogled starega avtomobila.

2. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe, poleg
tega pa morajo vsebovati še prospekte pro-
izvajalcev, pogoje servisiranje in garancij-
ske pogoje.

3. Merila za izbiro najboljšega ponudni-
ka so:

– fiksna cena in plačilo v 8 dneh po do-
bavi,

– dobavni rok,
– garancije,
– bonitete ponudnika,
– reference,
– ugodnosti pri nudenju servisnih stori-

tev in nabavi rezervnih delov,
– druge ugodnosti (gume slovenske iz-

delave).
4. Pri izbiri bodo upoštevane tiste po-

nudbe, ki bodo izpolnjevale razpisne pogo-
je, naročnik pa se ne obvezuje, da bo najce-
nejšo ponudbo izbral kot najugodnejšo.

5. Pisne ponudbe morajo prispeti najka-
sneje v 10 dneh od dneva objave v Uradnem
listu RS, do 12. ure na naslov: Gozdarski
inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000, Ljub-
ljana, v zaprti kuverti z oznako: “Ponudba
za javni razpis – Ne odpiraj” ali osebno v
tajništvo Gozdarskega inštituta Slovenije.
Na kuverti mora biti na vidnem mestu ozna-
čeno ime ponudnika.

6. Javno odpiranje ponudb bo komisija
izvedla istega dne ob 14. uri v sejni sobi
Gozdarskega inštituta Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov mo-
rajo predložiti pisna pooblastila za zastopa-
nje.

7. Ponudniki bodo o izbiri pisno ob-
veščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.

Gozdarski inštitut Slovenije

Št. 601-6/96-2152 Ob-4934

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

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izdelavo projektne dokumentacije in za

izvedbo nalog nadzornega organa za
izgradnjo vrtca na Cvenu

1. Naročnik: Občina Ljutomer, Vrazova 1.
2. Predmet razpisa
a) izdelava investicijskega programa po

metodologiji Ministrstva za šolstvo in šport
za vrtce,

b) izdelava glavnega projekta za prido-
bitev gradbenega dovoljenja in za izvedbo,

c) izvajanje strokovnih inženiring opravil
pri gradnji vrtca in nadzor za investitorja.

Izmed ponudnikov pod točko b) bodo
izbrani trije najugodnejši v skladu z razpi-
snimi pogoji tega razpisa, kot vmesna faza
predizbire s pogojem, da bodo izdelali idej-
no zasnovo objekta s tlorisom in dvema fa-
sadama v povezavi na stari šolski objekt. Za
prvo izbrano idejno zasnovo se razpisuje
nagrada v višini 100.000 SIT, za drugo in
tretjo zasnovo pa po 50.000 SIT za povrni-
tev materialnih stroškov.

3. Orientacijska vrednost del znaša ca
1,500.000 SIT.

4. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku
izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

5. Dokumentacija, ki je potrebna za iz-
delavo ponudbe, lahko zainteresirani dvig-
nejo na sedežu Občine Ljutomer. Odgovor-
na obsega je Judita Šeruga, tel. 069/81-712.

6. Merila za izbor:
– ponujena cena, za vsako točko pose-

bej,
– rok izvedbe, za vsako točko posebej,
– plačilni pogoji, za vsako točko pose-

bej,
– reference,
– dodatne ugodnosti.
7. Izvedbeni rok: najpozneje 30 dni za

izdelavo investicijskega programa in idej-
nega projekta ter 90 dni od sklenjene po-
godbe za izdelavo glavnega projekta.

8. Ponudbe v zaprti kuverti z oznako
“Javni natečaj – razpis za Vrtec Cven” na
naslov Občine Ljutomer, Vrazova 1, Ljuto-
mer. Na kuverti mora biti razvidno ime po-
nudnika.

9. Ponudbe se zbirajo do 17. 12. 1996.
10. Javno odpiranje ponudb bo 19. 12.

1996 ob 10. uri v občinski zgradbi Vrazova
1, Ljutomer – tretje nadstropje. Prisotni po-
nudniki morajo imeti pisna pooblastila za
zastopanje.

11. O izbiri izvajalca bodo ponudniki ob-
veščeni najkasneje v 10 dneh od dneva od-
piranja ponudb.

12. Investitor si pridržuje pravico izbrati
ponudnike po delih predmeta razpisa ali na-
jugodnejšega enega ponudnika za celotni
predmet tega razpisa.

Občina Ljutomer

Ob-4920

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
Brežice, na podlagi zakona o gospodarskih
javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajanje javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) in odloka o organiziranju in
izvajanju lokalne javne službe za pregledo-
vanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-
prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi var-
stva zraka na območju Občine Brežice (Ur.
l. RS, št. 61/96) objavlja

javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje

lokalne javne službe za pregledovanje,
nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva

zraka na območju Občine Brežice

1. Koncedent: Občina Brežice, Cesta pr-
vih borcev 18, Brežice.

2. Predmet koncesije: izvajanje lokalne
javne službe za pregledovanje, nadzorova-
nje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vo-
dov in zračnikov zaradi varstva zraka in
vodenje katastra emisij iz malih in srednjih
kurilnih naprav.

3. Obseg koncesije: celotno območje Ob-
čine Brežice. Razpisana koncesija se podeli
le enemu koncesionarju.

4. Trajanje koncesije: koncesijsko razmer-
je se sklene za določen čas, za dobo pet let.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kon-
cesionar:

– da je pravna oseba, vpisana v sodni
register ali samostojni podjetnik, prijavljen
pri ustrezni davčni upravi v Republiki Slo-
veniji;

– da je registriran za opravljanje dejav-
nosti;

– da razpolaga z zadostnim številom stro-
kovnega kadra za opravljanje koncesionar-
ske dejevnosti;

– da je ustrezno tehnično opremljen za
izvajanje koncesije;

– da predloži reference o dosedanjem delu
6. Vsebina ponudbe:
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz

predhodne točke;
– predlog cene za opravljenje storitev z

opcijo ponudbe;
– predlog o odškodnini za pridobljeno

koncesijo, ki ga je kandidat pripravljen pla-
čevati koncedentu;

– reference;
– da je strokovno in kadrovsko usposob-

ljen za vzpostavitev in vodenje katastra emi-
sije malih in srednjih kurilnih naprav.

7. Merila za izbor:
– izpolnjevanje pogojev iz 5. točke tega

razpisa;
– cene;
– plačilni pogoji;
– način zagotavljanja izvajanja katastra

emisij iz drobnih kurišč;
– prednost imajo ponudniki, ki imajo se-

dež dejavnosti na območju Občine Brežice,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
Pismene ponudbe z zahtevanimi dokazi-

li morajo biti oddane v zapečateni kuverti z
naslovom Občina Brežice, Cesta prvih bor-
cev 18, 8250 Brežice, s pripisom: “Ne odpi-
raj - ponudba koncesija dimnikarstvo”.

Pri izbiri koncesionarja bodo upošteva-
ne le pravilno opremljene in popolne po-
nudbe, ki bodo na naslov koncedenta pris-
pele do vključno 15 dni po objavi razpisa v
Uradnem listu RS.

Odpiranje ponudb bo naslednji dan po
zaključenem zbiranju, ob 12. uri v sejni so-
bi Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18,
Brežice.

Kolikor je ta dan dela prost dan, bo odpi-
ranje ponudb prvi naslednji delovni dan ob
isti uri.

O izbiri koncesionarja bodo ponudniki
obveščeni najkasnje 15 dni po odpiranju po-
nudb.

Izbranemu koncesionarju bo izdana od-
ločba in na njeni podlagi, po pravnomočno-
sti, sklenjena koncesijska pogodba.

Kontaktna oseba je Bojan Tičar, tel.
0608/62-050, vsak dan od 8. do 12. ure.

Občina Brežice
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Ob-4940

Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo
za okolje in prostor v imenu komisije Evrop-
ske Unije za projekt Timav/Kraški park,
SL-9403.02.01-03, ki se financira iz sred-
stev Phare v okviru programa prekomejne-
ga sodelovanja v Sloveniji objavlja

razpis
za nabavo opreme za informacijski

center  Gombačeva  domačija
v Škocjanu

Na razpis se lahko enakopravno prijavijo
vse fizične in pravne osebe iz držav članic
Evropske unije in iz dežel koristnic progra-
ma Phare v Centralni in Vzhodni Evropi, ki
dobavljajo blago z izvorom v teh državah.

1. Predmet
Objavlja se razpis za nabavo opreme za

informacijski center Gombačeva domačija
v Škocjanu v skupni vrednosti razpoložlji-
vih sredstev 45.000 ECU. Gombačeva do-
mačija je predvidena kot eden od informa-
cijskih centrov bodočega Kraškega parka.

Ponudniki se lahko prijavijo samo na raz-
pis v celoti. Ponujeni material mora popol-
noma ustrezati opisu v tehničnih specifika-
cijah.

Ponujena oprema mora biti dostavljena
na naslov:  Gombačeva domačija, Škocjan
2, 6215 Divača, Slovenija.

2. Razpisna dokumentacija
Osnovo za ponudbe predstavljajo nasled-

nji dokumenti v angleščini:
1. navodila ponudnikom za pogodbe o

nakupu,
2. posebni razpisni pogoji za pogodbe o

nakupu,
3. tehnične specifikacije,
4. predračun,
5. splošna pravila za ponudnike in skle-

nitev pogodbe o nakupu.
Ti dokumenti sestavljajo popolno razpi-

sno dokumentacijo, ki jo je na osnovi pisne
zahteve mogoče dobiti na naslovu: Mini-
strstvo za okolje in prostor,  Župančičeva 6,
1000 Ljubljana,  Slovenija,  kontaktna ose-
ba: Dimitrij Pur, telefon: (386)
61-178-53-05,  faks: (386) 61-224-548.

Pisne zahteve zainteresiranih ponudni-
kov za razpisno dokumentacijo morajo pris-
peti priporočeno na zgoraj omenjeni naslov
najkasneje v roku 14 dni od dneva objave
tega obvestila v Uradnem listu RS. Pojasni-
tveni sestanek bo organiziran za vse zainte-
resirane ponudnike dne 18. 12. 1996 ob
10. uri na Gombačevi domačiji.

3. Oddajanje prijav
Prijave v angleščini morajo biti dostav-

ljene najkasneje do ponedeljka, 13. 1. 1997
do 15. ure po lokalnem času na naslov:  Mi-
nistrstvo za okolje in prostor,  Župančičeva
6,  1000 Ljubljana,  Slovenija.

Odpiranje  ponudb  bo  dne  15.  1.  1997
ob  10.  uri  po  lokalnem  času  na  istem
naslovu.

Ministrstvo za okolje in prostor

The Government of the Republic of Slov-
enia, Ministry of Environment and Physical
Planning on behalf of the European Com-
mission for project Timav/Karst Park,
SL-9403.02.01-03 financed from Phare
funds in the framework of Cross-border Co-
operation Programme in Slovenia, invites

Tenders
for the Provision of Equipment for the

Information centre Gombačeva
domačija  (Gombač’s  native  home)  in

the Village of Škocjan
Participation is open on equal terms to

all natural and legal persons of the Member
States of the European Union and of the
beneficiary countries of the Phare pro-
gramme from Central and Eastern Europe
who offer to supply goods originating from
those countries.

1. Subject
Invitation to tender for the provision of

equipment for the information centre Gom-
bačeva domačija (Gombač’s native home)
in the village of Škocjan. Total budget avail-
able for this contract amounts to 45.000
ECU. Gombač’s native home is going to be
one of information centres in the planned
Karst Park.

Any tenderer may tender only for all of
the goods. The supplies tendered must fully
conform with the detailed description set
out in the Technical Specifications.

The supplies must be delivered to the
following address:  Gombačeva domačija,
Škocjan 2,  6215 Divača,  Slovenija.

2. Tender dossier
The following documents in English are

issued to enable you to tender:
1. Instructions to Tenderers for Supply

Contracts,
2. Special Tender Conditions for Supply

Contracts,
3. Technical Specifications,
4. Schedule of Prices,
5. General Regulations for Tenders and

the Award of Supply Contracts.
These documents constitute the complete

tender dossier and may be obtained free of
charge by written request from: Ministry of
Environment and Physical Planning,
Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenia,
Contact person: Mr. Dimitrij Pur, Phone:
(386) 61-178 53 05, Facsimile: (386) 61-224
548.

Written requests for Tender Dossier
should be received by registered mail at the
above mentioned address at latest 14 days
after publication of this announcement in
the Official Gazette. Clarification meeting
will be held on 18 December 1996 at 10
a.m. at Gombač’s native home.

3. Submission of tenders
Tenders in English must be submitted, at

the latest, on Monday, 13 January 1997,
(3.00 p.m.) local time, at: Ministry of Envi-
ronment and Physical Planning,
Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenia.

They will be opened in public session on
15 January 1997, (10.00 a.m.) local time at
the same address.

Ministry of Environment and Physical
Planning

Ob-4935

Na podlagi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Uni-
verza v Mariboru, Krekova ulica 2, Maribor

javni razpis
za nakup in montažo opreme za fitness

center

Naročnik: Univerza v Mariboru, Mari-
bor, Krekova ul. 2.

Predmet razpisa: nakup, dostava in mon-
taža naprav za športno vadbo v fitness cen-
tru v Univerzitetni športni dvorani v Mari-
boru.

Predvideno  število  vadbenih  postaj:
20 – 25.

Zaželjeno specifikacijo opreme lahko po-
nudniki dobijo na rektoratu Univerze v Ma-
riboru.

Predvidena vrednost investicije je med
4,000.000 in 5,000.000 SIT.

Ponudbe morajo vsebovati naslednje ele-
mente:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom, ki mora vsebovati ceno z vključe-
nim prometnim davkom,

– fiksne cene,
– datum, do katerega velja ponudba,
– dinamiko realizacije pogodbe,
– garancijske roke in možnost servisira-

nja.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale elemen-

tov iz prejšnjega odstavka, se bodo štele za
nepravilno sestavljene. Nepravilno oprem-
ljene in nepravilno sestavljene ponudbe bo
komisija zavrnila v postopku odpiranja po-
nudb.

Ponudbe morajo prispeti na Univerzo v
Mariboru, Krekova ulica 2, Maribor, v de-
setih dneh po objavi tega razpisa v Urad-
nem listu RS, do 12. ure, v zaprti kuverti z
opombo “Ne odpiraj – ponudba za javni
razpis”.

Javno odpiranje ponudb bo tretji delovni
dan po 10 dnevnem roku za oddajo ponudb
ob 12. uri, v prostorih rektorata Univerze v
Mariboru, Krekova ulica 2, Maribor.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnika pisna pooblastila za za-
stopanje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v treh delovnih dneh po odpira-
nje. Merila za izbor najugodnejšega ponud-
nika:

– cena in plačilni pogoji,
– roki dobave,
– kvaliteta ponujene opreme,
– nadaljnje vzdrževanje in preskrba z re-

zervnimi deli,
– boljše reference,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

(popusti, itd.).
Univerza v Mariboru

Ob-4936

Na podlagi zakona o financiranju javne
porabe in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil
Termoelektrarna Trbovlje objavlja

javni razpis
za izvajanje demontaže opuščene stare

opreme v TE Trbovlje na PE 1
1. Investitor oziroma naročnik: Termo-

elektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27,
Trbovlje.

2. Predmet razpisa: izvajanje demontaže
opuščene stare opreme.

3. a) Razpisno dokumentacijo lahko
dvignete v razvojno-investicijskem sektorju
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v TE Trbovlje od 2. 12. 1996 do 4. 12. 1996
med 8. in 9. uro, soba 401. Kontaktna oseba
Uroš Nučič.

b) Cena razpisne dokumentacije je
25.000 SIT. Ob prevzemu mora ponudnik
predložiti dokazilo o plačanem znesku na
ŽR št. 52700-601-11513.

4. Predvideni rok pričetka izvajanja del
je januar 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– strokovna usposobljenost in primernost
izvajalca,

– reference,
– ponudbena cena,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– ostale podatke, ki jih zahteva razpisna

dokumentacija.
7. Ponudniki morajo oddati ponudbe v

zapečatenih kuvertah z oznako “Ponudba  –
Ne odpiraj!” na naslov: Termoelektrarna Tr-
bovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje naj-
kasneje do 13. 12. 1996 do 10. ure.

8. Odpiranje ponudb bo 13. 12. 1996 ob
10.30 v sejni sobi Termoelektrarne Trbovlje
na gornjem naslovu.

TE Trbovlje

Št. 1022 Ob-4941

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakul-
teta, Oddelek za zootehniko, Groblje 3,
Domžale objavlja na podlagi določil odred-
be o postopkih za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
sanacijo betonskih površin “Teraco” v

hodnikih in stopniščih na objektu
Groblje 3

1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Bio-
tehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko,
Groblje 3, Domžale.

2. Predmet razpisa je sanacija betonskih
površin “teraco” na hodnikih in stopniščih v
zgradbi Groblje 3, Domžale.

3. Rok za izvedbo del je takoj po podpi-
su pogodbe z izvajalcem.

4. Orientacijska vrednost investicije:
1,300.000 SIT.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– strokovnost,
– reference,
– ponujena cena,
– rok izvedbe.
6. Naročnik se ne obvezuje, da bo naj-

cenjšo ponudbo izbral kot najugodnejšo.
7. Ponudba za izvedbo naj vključuje:
– sanacijo razpok v obstoječi podlogi s

pripravo rege dim. 0,8/1,5 ter nato kitanje z
epoksidno maso (30 m),

– pripravo podloge z brezprašnim rezka-
njem za nadgradnjo epoksi – poda (ca. 200 m2),

– dobavo in polaganje samorazlivnega
epoksidnega poda SIPOX-SR, deb. 2–3 m
(ca. 200 m2),

– dobavo in montažo zaključnih letev iz
nerjaveče pločevine razvite širine 6–9 cm
na robovih stopnic (30 m).

8. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zaprti ovojnici na zgoraj navedeni naslov,
s pripisom “Ne odpiraj – ponudba za sana-
cijo betonskih površin”, z oznako ponud-
nika.

9. Rok za oddajo ponudb je 11 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS.

10. Javno odpiranje ponudb bo ob 9. uri
naslednjega dne po poteku roka iz 9. točke,
tj. 10. 12. 1996, v zbornici na naslovu Grob-
lje 3, Domžale. Podrobnejše informacije za
izdelavo ponudb dobite na tel. 061/713-611
pri prof. dr. Ivanu Štuhcu.

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Št. 1022 Ob-4942

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakul-
teta, Oddelek za zootehniko, Groblje 3,
Domžale objavlja na podlagi določil odred-
be o postopkih za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
audiovizuelno opremo Viteške dvorane

1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Bio-
tehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko,
Groblje 3, Domžale.

2. Predmet razpisa je dobava in montaža
audiovizuelne opreme Viteške dvorane na
lokaciji Groblje 3, Domžale.

3. Rok za izvedbo del je takoj po podpi-
su pogodbe z izvajalcem.

4. Orientacijska vrednost investicije:
8,700.000 SIT.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– strokovnost,
– reference,
– ponujena cena,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji.
6. Naročnik se ne obvezuje, da bo najce-

nejšo ponudbo izbral kot najugodnejšo.
7. Ponudba za izvedbo naj vključuje na-

bavo in montažo:
Videooprema:
– videoprojektor,
– projecirano platno,
– videoprikazovalnik (CCD barvna ka-

mera),
Audiooprema:
– sistem za simultano prevajanje (24

mest),
– oprema za ozvočenje (mešalna miza,

stereo  ojačevalnik, zvočniki, konferenčni
mikrofoni).

8. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zaprti ovojnici na zgoraj navedeni naslov, s
pripisom “Ne odpiraj – ponudba za Viteško
dvorano”, z oznako ponudnika.

9. Rok za oddajo ponudb je 11 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS.

10. Javno  odpiranje  ponudb  bo  ob
10.  uri  naslednjega  dne  po  poteku  roka
iz  9.  točke,  t.j.  10.  12.  1996,  v  zbornici
na naslovu Groblje 3, Domžale. Podrob-
nejše informacije za izdelavo ponudb do-
bite na tel. 061/713-611 pri mag. Dragu
Kompanu.

11. Ponudniki  bodo  o  izbiri  obvešče-
ni  v  roku  15  dni  od  dneva  odpiranja
ponudb.

Št. 1022 Ob-4943

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakul-
teta, Oddelek za zootehniko, Groblje 3,
Domžale objavlja na podlagi določil odred-
be o postopkih za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

dobavo in montažo ISDN telefonske
centrale

1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Bio-
tehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko,
Groblje 3, Domžale.

2. Predmet razpisa je dobava in montaža
ISDN telefonske centrale.

3. Orientacijska vrednost razpisane opre-
me znaša ca 5,000.000 SIT.

4. Predvideni rok dobave z montažo je
do 60 dni po sklenitvi pogodbe.

5. Vsi izdelki morajo biti atestirani.
Naročnik se ne obvezuje, da bo najce-

nejšo ponudbo izbral kot najugodnejšo.
6. Naročnik si pridržuje pravico:
– da naročena količina opreme minimal-

no odstopa od razpisane v okviru razpolož-
ljivih sredstev,

– izbire najugodnejšega ponudnika,
– da ne sklene pogodbe z nobenim od

ponudnikov.
7. Ponudbe morajo biti izdelane v skla-

du z 12. členom citirane odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil. Poleg tega morajo vsebova-
ti še:

– dokazilo o registraciji, ki ni starejše od
30 dni,

– bonitetne obrazce, ne starejše od 30
dni,

– RUT atest,
– možnost lastnega servisa,
– prospekti.
8. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– reference ponudnika,
– cena franco uporabnik,
– konkurenčnost cen (ponudbena cena

mora biti fiksna, izražena v SIT, s posebej
izraženim popustom in pripadajočim PD),

– plačilni pogoji: 30 dni po dobavi in
montaži opreme,

– rok dobave – termini,
– garancijski pogoji in
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku (popusti).
9. Pisne ponudbe je potrebno oddati v

zaprti ovojnici na zgoraj navedeni naslov, s
pripisom “Ne odpiraj – ponudba za telefon-
sko centralo”, z oznako ponudnika.

10. Rok za oddajo ponudb je 11 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS.

11. Javno odpiranje ponudb bo ob 11.
uri naslednjega dne po poteku roka iz 9.
točke, t.j. 10. 12. 1996, v zbornici na naslo-
vu Groblje 3, Domžale. Predstavniki po-
nudnikov morajo pri odpiranju ponudb pred-
ložiti pisna pooblastila. Prepoznih in nepra-
vilno opremljenih prijav komisija ne bo
obravnavala  in bodo vrnjene ponudniku.
Podrobnejše informacije za izdelavo ponudb
dobite na tel 061/713-611 pri mag. Dragu
Kompanu.

12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
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Št. 1022 Ob-4944

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakul-
teta, Oddelek za zootehniko, Groblje 3,
Domžale objavlja na podlagi določil zakona
o izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št.
5/96) in odredbe o postopkih za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

čiščenje prostorov
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Bio-

tehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko,
Groblje 3, Domžale.

2. Predmet razpisa: opravljanje storitev
čiščenja prostorov v zgradbah Groblje 3,
Domžale v izmeri ca 5.000 m2.

3. Rok za pričetek prevzema del: 1. ja-
nuar 1997.

4. 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).

5. Ogled prostorov bo mogoč v roku treh
dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS po
8. uri.

Dodatne informacije dobijo ponudniki
pri vodji tehnične ekipe Štefanu Svetlinu
vsak delovni dan med 7. in 15. uro, tel.
061/713-611.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– kakovost in celovitost ponudbe,
– reference ponudnika,
– konkurenčnost cene,
– plačilni pogoji,
– druge posebne ugodnosti.
7. Naročnik se ne obvezuje, da bo najce-

nejšo ponudbo izbral kot najugodnejšo.
8. Pisne ponudbe je potrebno oddati v

zaprti ovojnici na zgoraj navedeni naslov, s
pripisom “Ne odpiraj – ponudba za čiščenje
poslovnih prostorov”, z oznako ponudnika.

9. Rok za oddajo ponudb je 11 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS.

10. Javno odpiranje ponudb bo ob 8. uri
naslednjega dne po poteku roka iz 9. točke,
t.j. 10. 12. 1996, v zbornici na naslovu Grob-
lje 3, Domžale.

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Univerza v Ljubljani,
Biotehniška fakulteta

Domžale

Št. 341/96 Ob-4945

Univerza v Ljubljani, Visoka šola za
zdravstvo, Poljanska cesta 26a, Ljubljana,
objavlja

javni razpis
za dobavo in montažo računalniške

opreme
I. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Viso-

ka šola za zdravstvo, Poljanska cesta 26a,
Ljubljana.

II. Predmet razpisa je nakup in inštalaci-
ja naslednje računalniške opreme: 3x oseb-
ni računalnik, 1x prenosni računalnik s tor-
bico, 2x tiskalnik HP LaserJet 5L, 1x tiskal-
nik HP LaserJet 6P, 1x tiskalnik HP DeskJet
870Cxi, 1x terminal VT510, 1x vmesnik
(VGA signal na VGA in TV signal) za pri-
kaz slike z zaslona računalnika na TV za-

slonu z ustreznimi priključnimi kabli, 1x
ponavljalnik (repeater).

Razpisna dokumentacija s predpisano
konfiguracijo opreme je na zahtevo ponud-
nika na voljo na Visoki šoli za zdravstvo,
Poljanska cesta 26a, Ljubljana v tajništvu
vsak delovni dan od 8. do 14. ure
(061/322-277 int. 230).

III. Orientacijska vrednost razpisane
opreme: odločitev na osnovi ponudb.

IV. Vsaka ponudba mora vsebovati:
1. Firmo ponudnika.
2. Dokazilo o registraciji ponudnika, ki

ne sme biti starejše od treh mesecev, raču-
najoč do dneva objave razpisa.

3. Bonitetno poročilo, ki je bilo izdelano
po objavi tega razpisa (BON 1, 2 ali 3, pri
obrtnikih pa obrtno dovoljenje, davčno na-
poved za preteklo leto ter poročilo banke o
povprečnem mesečnem stanju na žiro raču-
nu).

4. Natančne tehnične specifikacije posa-
meznih delov opreme.

5. Garancijske pogoje.
6. Fiksno ceno (FCO naročnik) po posa-

meznih postavkah in končno ceno v SIT, v
kateri je vključen prometni davek, obraču-
nan po nižji davčni stopnji za nabavo opre-
me.

7. Dobavni rok s predvidenim 0,5% zni-
žanjem cene za vsak prekoračen dan dobav-
nega roka.

8. Morebitne druge ugodnosti, ki jih po-
nuja ponudnik.

9. Vzorec pogodbe, ki smiselno vključu-
je točke 1. do 8.

10. Izpolnjeno specifikacijsko tabelo, ki
je del razpisne dokumentacije.

11. Navedbo pooblaščene osebe ali služ-
be ponudnika, ki daje na zahtevo  naročnika
tolmačenja v zvezi s ponudbo.

12. Morebitne priloge.
Ponudba mora biti sestavljena in zložena

po točkah 1. do 12.
V. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be so: kvaliteta ponujene opreme v razmer-
ju s ceno, kompletnost ponudbe, dobavni,
garancijski, servisni in drugi relevantni po-
goji iz ponudbe, kompletnost podatkov o
opremi, razmerje lastnosti in cene.

VI. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – prijava na
razpis za nabavo računalniške opreme”. Na
ovojnici mora biti naveden popolni naslov
ponudnika.

VII. Ponudbe morajo prispeti s priporo-
čeno pošto do 12. 12. 1996 do 12. ure na
naslov: Univerza v Ljubljani, Visoka šola za
zdravstvo, Poljanska cesta 26a, Ljubljana.

VIII. Javno odpiranje ponudb bo 16. 12.
1996 ob 9. uri v prostorih Visoke šole za
zdravstvo, Poljanska cesta 26a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni,
morajo imeti s seboj pooblastilo za zastopa-
nje.

IX. Nepravočasno prispelih in nepravil-
no opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki
v ovojnici ne bodo vsebovale dokumentov
iz IV. točke, bodo izločene iz nadaljnje
obravnave.

X. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najkasneje v roku 15 dni po odpiranju po-
nudb. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.

XI. Plačilo izbrane ponudbe se izvede v
30 dneh po dobavi.

Visoka šola za zdravstvo
Ljubljana

Ob-4946

Na podlagi pravilnika o pogojih in nači-
nu javnega razpisa za oddajo določenih del
v Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet (št. 030-11/95 z dne 3. 5. 1995),
objavlja Agencija Republike Slovenije za
plačilni promet

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
dobavo licenc aplikativne in sistemske

programske opreme
1. Predmet razpisa je dobava po 250 li-

cenc:
– aplikativne opreme MS Office stand.95

– SLO,
– sistemske programske opreme MS

Windows 95 UPGRADE – SLO,
– in MS Office stand.95 – COMPETI-

TIVE UPGRADE.
2. Ponudbe morajo vsebovati elemente

določene v razpisni dokumentaciji.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo v centrali Ljubljana, sektorju
za ROP, Ljubljana, Cankarjeva 18, dne 3. in
4. 12. 1996 med 10. in 14. uro pod pogojem,
da predložijo pooblastilo in dokazilo o do-
delitvi naziva “MS Solution provider”.

Dvig razpisne dokumentacije po nave-
denem terminu ne bo možen.

4. Predvideni rok za dobavo licenc apli-
kativne in programske opreme je v januarju
1997, takoj po sklenitvi pogodbe.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti cena, rok dobave,
reference in druge ugodnosti, ki jih nudi
ponudnik.

6. Rok za oddajo ponudb je do 11. 12.
1996 na naslov: Agencija Republike Slove-
nije za plačilni promet, centrala Ljubljana,
1111 Ljubljana, Tržaška 16.

Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
in z vidno oznako “Ne odpiraj – javni razpis
– MS Office/Windows”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 13. 12. 1996
ob 9. uri v sejni sobi na naslovu iz 6. točke.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem postopku izbire.

Ob-4947

Na podlagi pravilnika o pogojih in nači-
nu javnega razpisa za oddajo določenih del
v Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet (št. 030-11/95 z dne 3. 5. 1995),
objavlja Agencija Republike Slovenije za
plačilni promet

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
snemanje poslovne dokumentacije na

mikrofilm oziroma na CD-ROM
(zgoščenko)

1. Predmet razpisa je snemanje 200.000
strani poslovne dokumentacije na 16 mm
mikrofilm s 40 kratno pomanjšavo oziroma
na CD-ROM (zgoščenko).

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
in izpolnjevati pogoje iz razpisne dokumen-
tacije.
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3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v centrali Ljubljana na Tržaški
16, dne 5. 12. 1996 med 12. in 14. uro pod
pogojem, da predložijo pooblastilo.

Dvig razpisne dokumentacije po nave-
denem terminu ne bo možen.

4. Rok za pričetek izvedbe del je v de-
cembru 1996 takoj po sklenitvi pogodbe.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, rok izved-
be, cena, reference in druge ugodnosti, ki
jih nudi ponudnik.

6. Rok za oddajo ponudb je do 13. 12.
1996 na naslov: Agencija Republike Slove-
nije za plačilni promet, centrala Ljubljana,
1111 Ljubljana, Tržaška 16.

Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojni-
cah in z vidno oznako “Ne odpiraj – javni
razpis – S”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 16. 12. 1996
ob 9. uri v sejni sobi na naslovu iz 6. točke.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem postopku izbire.

Ob-4948

Na podlagi pravilnika o pogojih in nači-
nu javnega razpisa za oddajo določenih del
v Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet (št. 030-11/95 z dne 3. 5. 1995),
objavlja Agencija Republike Slovenije za
plačilni promet

javni razpis
za dobavo in montažo dnevno nočnih

trezorjev
1. Predmet razpisa je dobava in montaža

5 dnevno nočnih trezorjev za podružnice
Agencije Republike Slovenije za plačilni
promet.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
in izpolnjevati pogoje določene v razpisni
dokumentaciji.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v centrali Ljubljana na Tržaški
16, dne 4. 12. 1996 med 12. in 14. uro in se
dogovorijo za morebiten ogled objektov za-
radi izvedbe montaže, vse pod pogojem, da
predložijo pooblastilo in dokazilo o člans-
tvu v Zbornici Republike Slovenije za za-
sebno varovanje (za izvajalca montaže).

Dvig razpisne dokumentacije po nave-
denem terminu ne bo možen.

4. Predvideni rok za začetek dobave in
montaže je v decembru 1996 takoj po skle-
nitvi pogodbe.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti cena, kvaliteta, rok
izvedbe, reference in druge ugodnosti, ki jih
nudi ponudnik.

6. Rok za oddajo ponudb je do 11. 12.
1996 na naslov: Agencija Republike Slove-
nije za plačilni promet, centrala Ljubljana,
1111 Ljubljana, Tržaška 16.

Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
in z vidno oznako “Ne odpiraj – javni razpis
– DNT”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 13. 12.
1996 ob 12. uri v sejni sobi na naslovu iz 6.
točke.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem postopku izbire.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Št. 110-1/95 Ob-4949

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija – Ministrstvo za promet in zve-
ze – Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Idejni projekt

rekonstrukcije regionalne ceste R 352
Šentilj–Gornja Radgona odsek 1307 od

km 9+000 do 11+180 skozi Apače
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 4. do 6. 12. 1996, strokovne info-
ramcije pa vam posreduje Marinček Metka,
dipl. inž. (tel. 061/13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
2,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 11. 12. 1996 do 9.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “IP rek. R 352
Šentilj–Gornja Radgona.” - M.M.

Javno odpiranje ponudb bo 11. 12. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije

za ceste

Ob-4953

Mestna občina Ljubljana objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št.28/93 in 19/94)

javni razpis
za zamenjavo obstoječe

telekomunikacijske opreme z novimi
ISDN naročniškimi telefonskimi

centralami povezanimi v enotno ISDN
omrežje

1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana.

2. Predmet razpisa:
– izdelava idejne tehnične rešitve in iz-

delava projekta za izvedbo del,
– dobava in montaža ISDN naročniških

telefonskih central,
– dobava in instalacija telefonske op-

reme.
Predvidena je izvedba na petih lokacijah

Mestne občine Ljubljana.
3. Razpisna dela se bodo izvajala v ob-

dobju treh let v več fazah. Prva faza bo
obsegala izvedbo razpisanih del v upravni
zgradbi “Kresija”, Adamič Lundrovo na-
brežje 2, Ljubljana. Za izvedbo nadaljnjih
faz si naročnik pridržuje pravico ponovne
izbire izvajalca. Orientacijska vrednost del

prve faze, ki bo izvedena v letu 1997, znaša
70,000.000 SIT.

4.1. Naročniška centrala (omrežna cen-
trala 1).

ISDN naročniška centrala s kapaciteto:
– 256 analognih internih telefonskih pri-

ključkov,
– 256 ISDN internih telefonskih priključ-

kov 2B+D,
– 60 ISDN kanalov za primarni dostop

(PRA) do javnega ISDN omrežja z vmesni-
kom po priporočilu ITU-TG.703,

– 120 digitalnih kanalov za priključeva-
nje končnih central preko svetlovoda, z
vmesnikom po priporočilu ITU-TG-703 z
internim protokolom,

– 200 analognih javnih prenosnikov za
priključitev na naročniški nivo javnega te-
lekomunikacijskega omrežja z MFC in de-
kadno signalizacijo ter sprejemniki tarifnih
signalov 16 kHz,

– brezprekinitveni  napajalnik  220 V/48 V
z rezervnim delovanjem 5 ur v primeru iz-
pada omrežnega napajanja,

– ISDN posredovalno mesto za centrali-
zirano posredovanje zvez na vseh lokacijah,

– oprema za oddaljeni nadzor (preko mo-
dema oziroma ISDN omrežja).

Opcije:
– oprema za brezžično telefonijo po

DECT protokolu za 8 baznih postaj in 10
brezžičnih telefonskih aparatov,

– videotelefon,
– videokonferenca.
4.2. Naročniška centrala (4 kosi):
ISDN naročniška centrala s kapaciteto:
– 196 analognih internih telefonskih pri-

ključkov,
– 204 ISDN internih telefonskih priključ-

kov 2B+D,
– 30 ISDN kanalov za primarni dostop

(PRA) do javnega ISDN omrežja z vmesni-
kom po priporočilu ITU-TG.703,

– 30 digitalnih kanalov za priključeva-
nje končnih central preko svetlovoda, z
vmesnikom po priporočilu ITU-TG.703 z
internim protokolom,

– 100 analognih javnih prenosnikov za
priključitev na naročniški nivo javnega te-
lekomunikacijskega omrežja z MFC in de-
kadno signalizacijo ter sprejemniki tarifnih
signalov 16 kHz,

– brezprekinitveni napajalnik 220 V/48 V
z rezervnim delovanjem 5 ur v primeru iz-
pada omrežnega napajanja,

– ISDN posredovalno mesto za centrali-
zirano posredovanje zvez na vseh lokacijah.

Opcije:
– oprema za brezžično telefonijo po

DECT protokolu za 8 baznih postaj in 10
brezžičnih telefonskih aparatov,

– oprema za oddaljeni nadzor na lokaciji
centrale št. 1 (preko modema oziroma ISDN
omrežja).

4.3. Terminalska oprema
– 230 ISDN komfortnih telefonskih apa-

ratov s sekretarskimi in interfonskimi funk-
cijami,

– 730 ISDN standardnih telefonskih apa-
ratov s sekretarskimi in interfonskimi funk-
cijami.

4.4. Oprema za obračunavanje tarife za
vse lokacije na enem mestu (centrala 1):

– računalniška oprema,
– programska oprema,
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– centralno tarifiranje vseh odhodnih kli-
cev za vse centrale,

– dodatna obdelava tarifnih podatkov
(obračunavanje po projektnih skupinah,
stroškovnih mestih, sobah, posameznikih
itd.),

– beleženje datuma, ure vzpostavljanja
zveze, številke klicočega in klicanega na-
ročnika, trajanje zveze, števila porabljenih
tarifnih impulzov, cene pogovora,

– prenos podatkov v računovodski si-
stem,

– kabelska knjiga vseh internih priključ-
kov.

4.5. Govorna pošta – opcija:
– centralni mrežni server govorne pošte

za vseh pet lokacij s 40 urami kapacitete na
trdem disku.

4.6. Dodatne zahteve:
– naročniške centrale morajo zaradi za-

nesljivosti delovati neodvisno ena od druge
preko javnega ISDN telefonskega omrežja
in biti morajo povezane v enotno zasebno
omrežje z ISDN omrežnimi povezavami pre-
ko predvidenih optičnih kablov,

– centrale morajo omogočati direktno iz-
biranje iz javnega telefonskega omrežja v
naročniško centralo (DID funkcija),

– vse naročniške funkcije morajo delo-
vati transparentno v omrežju vseh central,

– ponudnik mora opremiti ponudbo s
specifikacijo vseh funkcij, ki so vgrajene v
ponudene centrale,

– centrale morajo imeti možnost priklju-
čevanja ETSI terminalne opreme,

– ISDN naročniški priključek mora omo-
gočati hkratno uporabo obeh B kanalov,

– ISDN priključki morajo biti dvožični
preko vmesnika U z možnostjo dograditve
štirižičnih vmesnikov S (uporaba obstoječe
telefonske inštalacije),

– garancije kompatibilnosti signalizaci-
je naročniških central s signalizacijo slo-
venskega javnega telefonskega omrežja,

– centrale morajo omogočati zamenjavo
ustreznih analognih priključkov z ISDN pri-
ključki samo z zamenjavo naročniških enot
(navesti ceno kompletne zamenjave analog-
nih naročniških priključkov),

– ponudniki opreme morajo s ponudbo
poslati idejni predlog tehnične rešitve in de-
lovanja omrežja naročniških central in po-
vezav med posameznimi lokacijami preko
digitalnega oziroma ISDN javnega in za-
sebnega omrežja),

– idejno tehnična rešitev mora vsebovati
tehnične pogoje za priključitev na digitalno
oziroma ISDN javno omrežje Telekoma Slo-
venije ter predlog enotnega oštevilčenja
vseh priključkov omrežja naročnika,

– sistem mora biti zasnovan tako, da bo
mogoče vsako od central razširiti do končne
kapacitete ca. 1000 internih priključkov,

– oprema bo dobavljana sukcesivno v do-
bi dveh let v skladu s terminskim planom.

5. Informativni sestanek, bo dne 9. 12.
1996 ob 9. uri v prostorih upravne zgradbe
“Kresija”, Adamič Lundrovo nabrežje 2, so-
ba 143/I, Ljubljana. Na sestanku bodo po-
nudniki dobili vsak dodatna pojasnila in se
dogovorili za ogled objektov.

6. Predviden rok začetka del: 1. februar
1997,

predviden rok končanja del: 1. februarja
1999.

7. Kot merilo za izbiro najugodnejšega
ponudnika bo komisija upoštevala zlasti:

– kompletnost ponudbe,
– ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– dolžina garancijskih rokov,
– pogoji servisiranja in vzdrževanja,
– rok izvedbe in terminski plan dobav

opreme (predvideva se postopna dobava
opreme),

– reference ponudnika,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
8. Ponudbe morajo biti ločene za vsako

posamezno alineo iz 2. točke tega razpisa.
Ponudbe se oddajo osebno na naslov:

Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundro-
vo nabrežje 2, soba 255/II Alenki Petkov-
šek v zaprti ovojnici z oznako Ne odpiraj –
“Ponudba za telefonsko centralo”, do
vključno 7. januarja 1997 do 12.30.

9. Ponudbe morajo vsebovati:
– naslov in naziv podjetja,
– dovoljenje za opravljanje del (4. člen

zakona o gospodarskih družbah),
– dokazilo o registraciji podjetja,
– BON 1, 2 oziroma 3, ki ne sme biti

starejši od dveh mesecev od dneva razpisa,
– veljavna potrdila o ustreznosti proizvo-

da (ateste),
– navedbo pooblaščene osebe, ki na zah-

tevo naročnika daje v zvezi s ponudbo do-
datne informacije.

10. 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).

11. Javno odpiranje pravočasno prispe-
lih ponudb bo 7. januarja 1997 ob 13. uri v
prostorih Mestne uprave MOL, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, sobi št.
143/1.

12. Predstavniki ponudbenikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb morajo imeti
s seboj pooblastila za zastopanje.

13. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
35 dneh po odpiranju ponudb.

14. Investitor se lahko odloči, da ne iz-
vede vseh del ali da ne izbere izvajalca iz
tega razpisa.

Mestna občina Ljubljana

Št. 80/96 Ob-4954

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina
Vodice, objavlja

javni razpis
za izdelavo programske rešitve

odvajanja odpadnih in meteornih vod na
območju Občine Vodice

1. Naročnik: Občina Vodice, Kopitarjev
trg 1, Vodice.

2. Predmet razpisa je izdelava program-
ske rešitve za:

a) odvajanje in čiščenje odpadnih vod,
b) odvajanje meteornih vod.
3. Dokumentacija: razpisno dokumenta-

cijo lahko interesenti dobijo na Občini Vo-
dice, Kopitarjev trg 1, vsak dan od 8. do 12.
ure.

4. Vsebina ponudbe: ponudba mora biti
izdelana skladno z določili odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in

19/94) ter skladno z razpisno dokumenta-
cijo.

5. Predviden rok za pričetek del je de-
cember 1996, rok za dokončanje del pa je
določen v razpisni dokumentaciji.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost izvajalca,
– reference,
– rok izdelave,
– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-

vale na kvaliteto programske rešitve.
7. Ponudniki naj svoje ponudbe dostavi-

jo na naslov naročnika s pripisom “Ponudba
za programsko rešitev odpadnih in meteor-
nih vod – Ne odpiraj” v roku 15 dni od
objave razpisa v Uradnem listu RS.

8. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po preteku roka za oddajo ponudbe v
prostorih Občine Vodice ob 12. uri. V pri-
meru, da bo ta dan sobota ali nedelja, bo
javno odpiranje v ponedeljek. Predstavniki
ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju
ponudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v 10 dneh od odpiranja po-
nudb.

Občina Vodice

Ob-4955

Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje,
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 dobavo in montažo Trafo postaje za
Dom starejših občanov v Trebnjem in

dovodnim kablovodom
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

dobavo in montažo TP za Dom starejših
občanov v Trebnjem z dovodnim kablovo-
dom 20/0,4 kV; 1×630 kVA.

2. Dela so opredeljena v projektni doku-
mentaciji.

3. Vsebina ponudbe:
– ponudba mora biti izdelana skladno z

določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter skladno s pro-
jektno dokumentacijo,

– iz ponudbe mora biti razvidno ali je
prometni davek vključen v ceno.

4. Orientacijska vrednost del TP z do-
vodnim kablovodom znaša 9,000.000 SIT.

5. Predvideni rok za dobavo in izvedbo
je 30 dni po podpisu pogodbe.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost izvajalca,
– reference,
– kompletnost ponudbe v skladu z 12.

členom odredbe,
– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-

vale na uspešnost izvedbe.
7. Vse informacije o projektni dokumen-

taciji lahko dobijo interesenti na Občini
Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, na Oddelku
za proračun, finance ter gospodarske in
družbene dejavnosti pri Marjeti Kotar, tel.
068/44-040 int. 202, vsak delovni dan od 9.
do 11. ure.
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8. Rok za oddajo ponudb je 10 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS, na na-
slov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje, v zapečateni kuverti z oznako “Po-
nudba – TP z dovodnim kablovodom za
Dom starejših občanov – Ne odpiraj”.

Ta rok začne teči z dnem objave v Urad-
nem listu RS.

9. Javno odpiranje ponudb bo tretji dan
po poteku roka za oddajo ponudb v mali
sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5,
Trebnje ob 9. uri. Če se izteče rok za odpi-
ranje ponudb na dela prost dan, se odpiranje
opravi prvi naslednji delovni dan.

Javnega odpiranja ponudb se lahko po-
nudniki udeležijo le ob predložitvi poobla-
stila.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
30 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Občina Trebnje

Ob-4956

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št.
34/84 in 29/86) Stanovanjski sklad občine
Celje objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje del

preureditev samskega doma v
stanovanjski objekt Aškerčeva 1, Celje

1. Naročnik: Stanovanjski sklad občine
Celje, Trg celjskih knezov 8.

2. Predmet razpisa: preureditev samske-
ga doma v stanovanjski objekt Aškerčeva 1,
Celje. Predmet ponudbe je izvedba vseh
gradbeno-obrtniških in instalacijskih del.

3. Rok izvedbe: pričetek razpisanih del
je predviden takoj po izbiri izvajalca, konec
pa meseca aprila.

4. Orientacijska vrednost: 26,000.000
SIT.

5. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z
razpisnimi pogoji od dneva razpisa dalje,
do vključno sedmega dne po objavi tega
razpisa, vsak delovni dan med 9. in 12. uro
na Stanovanjskem skladu občine Celje, Trg
celjskih knezov 8, Celje pri Hren Tatjani
(tel. 063/481-511).

Razpisno dokumentacijo z razpisnimi
pogoji lahko ponudniki prevzamejo ob pred-
hodni najavi na podlagi potrdila o plačilu
20.000 SIT (kupnina za razpisno dokumen-
tacijo) na žiro račun št. 50700-652-25505.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

prednost imajo ponudniki, ki imajo in
ponudijo:

– boljše reference,
– boljše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
7. Rok za oddajo ponudb je 16. 12. 1996

do 14. ure v tajništvu Stanovanjskega skla-
da občine Celje, Trg celjskih knezov 8. Po-
nudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj – razpis za izbiro izva-
jalca del – Preureditev samskega doma,
Aškerčeva 1”.

8. Odpiranje ponudb: javno odpiranje po-
nudb bo 18. 12. 1996 ob 12. uri v prostorih
Stanovanjskega sklada.

9. Obvestilo o izboru: o izboru bodo po-
nudniki pisno obveščeni v roku 10 dni po
javnem odpiranju ponudb.

Stanovanjski sklad občine Celje

Št. 110-1/95 Ob-4957A

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenije, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Semaforizacija in

osvetlitev križišča v naselju Šentjernej
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 4. do 6. 12. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Zdenko Podreka,
inž. (tel. 061/13-24-222 oziroma 316-273).

Orientacijska vrednost del znaša
15,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 7. 1. 1997 do 9.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Semaforiza-
cija in osvetlitev križišča v naselju Šentjer-
nej.” – Z. P.

Javno odpiranje ponudb bo 7. 1. 1997 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za cest, Dunajska 48, Ljubljana, v
suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-4957B

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenije, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. RV SSN za leto 1997 na področju

CP Celje
Orientacijska vrednost del znaša

11,000.000 SIT.
2. RV SSN za leto 1997 na področju

CP Novo mesto
Orientacijska vrednost del znaša

13,500.000 SIT.
3. RV SSN za leto 1997 na področju

CP Maribor
Orientacijska vrednost del znaša

18,000.000 SIT.
4. RV SSN za leto 1997 na področju

CP Kranj
Orientacijska vrednost del znaša

14,000.000 SIT.

5. RV SSN za leto 1997 na področju
CP Murska Sobota

Orientacijska vrednost del znaša
9,500.000 SIT.

6. RV SSN za leto 1997 na področju
CP Ptuj

Orientacijska vrednost del znaša
9,000.000 SIT.

7. RV SSN za leto 1997 na področju
CP Ljubljana

Orientacijska vrednost del znaša
8,700.000 SIT.

8. RV SSN za leto 1997 na področju
CP Koper

Orientacijska vrednost del znaša
9,000.000 SIT.

9. RV SSN za leto 1997 na področju
CP Nova Gorica

Orientacijska vrednost del znaša
8,200.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 4. do 6. 12. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Zdenko Podreka,
inž. (tel. 061/13-24-222 oziroma 316-273).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 19. 12. 1996 do 9.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za

1. “RV SS za leto 1997 CP Celje.” – Z. P.
2. “RV SS za leto 1997 CP Novo me-

sto.” – Z. P.
3. “RV SS za leto 1997 CP Maribor.” –

Z. P.
4. “RV  SS  za  leto  1997  CP  Kranj.”  –

Z. P.
5. “RV SS za leto 1997 CP Murska So-

bota.” – Z. P.
6. “RV SS za leto 1997 CP Ptuj.” – Z. P.
7. “RV SS za leto 1997 CP Ljubljana.” –

Z. P.
8. “RV  SS  za  leto  1997  CP  Koper.”  –

Z. P.
9. “RV SS za leto 1997 CP Nova Gori-

ca.” – Z. P.
Javno odpiranje ponudb bo 19. 12. 1996

ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za cest, Dunajska 48, Ljubljana, v
suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije za ceste

Ob-4960

Komunalno podjetje Nigrad, p.o., Mari-
bor, Strma ulica 8, Maribor, objavlja na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
sanacijo Svetozarevskega kolektorja na
delu od Partizanske ceste do gradu na

Trgu svobode
I. Investitor: Komunalno podjetje Ni-

grad, p.o., Strma ul. 8, Maribor.
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II. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
šega ponudnika za sanacijo Svetozarevske-
ga kolektorja na delu od Partizanske ceste
do gradu na Trgu svobode.

III. Interesenti lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na sedežu KP Nigrad, v Str-
mi ul. 8, Maribor, vsak delovni dan med 8.
in 10. uro, pri Majdi Dolenc (tel.
062/225-351).

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z razpi-
som lahko dobite pri Darju Bratušu (KP
Nigrad, Tržaška 13, tel. 062/303-411) vsak
delovni dan med 8. in 9. uro.

IV. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 15,000.000 SIT.

V. Dela bodo predvidoma potekala v me-
secu marcu 1997.

VI. Ponudba mora biti sestavljena v skla-
du z določili 12. člena odredbe o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo javnih na-
ročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in mora vsebova-
ti:

– firmo, oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– podpisan predlog pogodbe s ponudbe-

nim predračunom,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– garancijske roke,
– veljavnost ponudbe,
– terminski plan izvajanja del,
– seznam morebitnih podizvajalcev za

posamezna dela,
– izjavo, da je ponudnik seznanjen s

splošnimi in tehničnimi pogoji, ki se nana-
šajo na izvajanje razpisanih del in se strinja
z razpisnimi pogoji,

– izjavo, da je proučil tehninčno in
upravno dokumentacijo,

– izjavo, da je seznanjen s terenskimi in
gradbenimi pogoji na mestu gradnje,

– izjavo, da so v ceno vključeni vsi
stroški pripravljalnih del, dokazovanje kva-
litete, organizacije gradbišča, potrebni trans-
porti in manipulativni stroški.

Opcijski rok ponudbe ne sme biti krajši
od 30 dni.

Dela bodo obračunana na osnovi dejan-
sko izvedenih količin, ugotovljenih v knjigi
obračunskih izmer in fiksnih cenah za enoto
mere iz ponudbenega predračuna in plačana
z virmanskim nalogom v 30 dneh po izsta-
vitvi računa.

VII. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– usposobljenost ponudnika za izvedbo

tovrstnih del,
– ponudbena cena.
VIII. Investitor si pridržuje pravico, da v

primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe,
oziroma jo sklene za sporazumno dogovor-
jeno fazo del, glede na razpoložljiva finanč-
na sredstva.

IX. Rok za oddajo ponudb: ponudbo, iz-
delano po zahtevah investitorja morajo po-
nudniki oddati v tajništvu KP Nigrad, v Str-
mi ul. 8, Maribor ali poslati po pošti najpoz-
neje v roku 15 dni po objavi razpisa.

Ponudba mora biti v zapečatenem ovitku
z oznako: “Ne odpiraj, ponudba – Svetoza-
revski kolektor”.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v ro-
ku 15 dni po odpiranju ponudb.

X. Odpiranje ponudb

Odpiranje pravočasno prispelih ponudb
bo izvedla komisija naročnika prvi delovni
dan po poteku roka za oddajo ponudbe, ob
9.uri v prostorih KP Nigrad, Maribor, v Str-
mi ul. 8.

Komunalno podjetje Nigrad

Ob-4961

Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) Slovenski etnografski
muzej objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca dobave in montaže
opreme za objekt št. 28 v kompleksu

nekdanje vojašnice ob Metelkovi ulici v
Ljubljani

1. Naročnik: Slovenski etnografski mu-
zej, Ljubljana, Prešernova ulica 20.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
dobavo in montažo opreme za objekt št. 28,
v sklopu nekdanje vojašnice ob Metelkovi
ulici v Ljubljani.

3. Lokacija objekta: nekdanja vojašnica
ob Metelkovi ulici v Ljubljani, območje ure-
janja CO 5/4.

4. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo od 3. 12. 1996 do vključno
12. 12. 1996 na sedežu podjetja IMOS, d.d.,
Ljubljana, Linhartova 11a, od 8. do 12. ure.

Za dvig dokumentacije je potrebno pred-
ložiti dokazilo o plačilu 10.000 SIT na ŽR
50102-601-37763 IMOS, d.d.

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z razpi-
som dobijo ponudniki na IMOS, d.d., Lin-
hartova 11, Ljubljana, pri inž. Vogriču, tel.
061/13-14-244.

Razpisana dela se bodo izvajala izključ-
no po projektni dokumentaciji.

5. Orientacijska vrednost del je 35 mio
SIT.

6. Roki: predvideni rok pričetka oprem-
ljanja objekta je 15. 2 1997, dokončanje pa
31. 3. 1997.

7. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
glede na razpoložljiva sredstva ali pa odsto-
piti od oddaje del po tem razpisu, ne glede
na razloge. V obeh primerih ponudnik nima
pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega
naslova.

8. Ponudba mora biti oblikovana sklad-
no z razpisnimi pogoji, ki se sestavni del
razpisne dokumentacije.

9. Rok za oddajo ponudbe: ponudniki
morajo dostaviti ponudbe v zaprti ovojnici
z oznako: “Ne odpiraj! Ponudba za dobavo
in montažo opreme za objekt št. 28 – Metel-
kova” na naslov: IMOS, d.d., Linhartova
11a, 1109 Ljubljana.

10. Rok za oddajo ponudb je 15. 1. 1997
do 10. ure.

11. Odpiranje ponudb bo dne 15. 1. 1997
ob 10.30 v sejni sobi IMOS, d.d., Linharto-
va 11a, Ljubljana. Ponudniki, ki bodo sode-
lovali pri odpiranju, morajo imeti pisno
pooblastilo.

12. O izboru bodo ponudniki pisno ob-
veščeni v roku 10 dni po odpiranju po-
nudb.

Slovenski etnografski muzej
Ljubljana

Št. 110-1/96 Ob-4958A

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: Prenos lege gradbene

parcele, zamejničenje in izdelava
parcelacijskih načrtov za obvoznico

Lendava
Orentacijska vrednost del znaša:

7,600.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 4. 12. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Damijana Borštnar,
dipl. jur. (tel. 13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 17. 12. 1996 do 10.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Prenos
lege gradbene parcele, zamejničenje in iz-
delava parcelacijskih načrtov za obvoznico
Lendava.”

Javno odpiranje ponudb bo 17. 12. 1996
ob 11. uri v prostorih investitorja, Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe  in  strokovna  usposobljenost  izva-
jalca.

Št. 110-1/96 Ob-4958B

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: AC Celje - Ljubljana;
odsek Arja vas - Vransko objekti za

zaščito voda pred vplivi odvodnje
z avtoceste

Orentacijska vrednost del znaša:
110,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 50.000 SIT) na DDC,
d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št.
128/I, in sicer od 6. 12. 1996 dalje, strokov-
ne informacije vam posreduje Žana Krašo-
vic, dipl. inž. (tel. 063/725-277).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 7. 1. 1997 do 10. ure v vložišče
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: AC Ce-
lje - Ljubljana; odsek Arja vas - Vransko
objekti za zaščito voda pred vplivi odvod-
nje z avtoceste.”

Javno odpiranje ponudb bo 7. 1. 1997 ob
11. uri v prostorih investitorja, Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbi-
ro najugodnejšega ponudnika so cena, rok
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izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Št. 110-1/96 Ob-4958C

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Izvedba sanacije viadukta
UNEC (L+D objekt) na AC Ljubljana -

Divača
Orentacijska vrednost del znaša:

450,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov 60.000 SIT) na DDC,
d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št.
128/I, in sicer od 4. 12. 1996 dalje, strokov-
ne informacije vam posreduje Andrej Vovk,
dipl. inž. (tel. 067/24-655).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 7. 1. 1997 do 8.30 v vložišče DDC,
d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljublja-
na. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za: Izvedba sa-
nacije viadukta UNEC (L+D objekt) na AC
Ljubljana - Divača.”

Javno odpiranje ponudb bo 7. 1. 1997 ob
9. uri v prostorih investitorja, Ljubljana, Du-
najska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbi-
ro najugodnejšega ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Št. 110-1/96 Ob-4958Č

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Zaščita pred snežnimi
zameti na A 10 Razdrto - Čebulovica
Orentacijska vrednost del znaša:

8,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 4. 12. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Lado Kavčič, dipl.
inž. (tel. 13-24-222).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 18. 12. 1996 do 10.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Zaščita
pred snežnimi zameti na A 10 Razdrto -
Čebulovica.”

Javno odpiranje ponudb bo 18. 12. 1996
ob 11. uri v prostorih investitorja, Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbi-
ro najugodnejšega ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Št. 110-1/96 Ob-4958D

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: Hitra cesta Slivnica -

BDC (Maribor) - gradbena dela na hitri
cesti, regulacije in deviacije z objekti
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov 80.000 SIT) na DDC,
d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št.
128/I, in sicer od 2. 12. 1996 dalje, strokov-
ne informacije vam posreduje Vladimir
Breščak, dipl. inž. (tel. 062/224-559).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 13. 1. 1997 do 10. ure v vložišče
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Hitra
cesta Slivnica - BDC (Maribor) - gradbena
dela na hitri cesti, regulacije in deviacije z
objekti.”

Javno odpiranje ponudb bo 13. 1. 1997
ob 11. uri v prostorih investitorja, Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbi-
ro najugodnejšega ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

DARS, d.d.

Št. 03700-0001/96-010531 Ob-4959

Republika Slovenija, Upravna enota Slo-
venske Konjice, 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 dobavitelja potrošnega
računalniškega in pisarniškega

materiala
1. Naročnik: Upravna enota Slovenske

Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice.
2. Predmet razpisa je izbor najugodnej-

šega dobavitelja potrošnega računalniškega
in pisarniškega materiala za potrebe Uprav-
ne enote Slovenske Konjice za leto 1997.

3. Rok dobave: postopno do konca leta
1997 v skladu z naročilom naročnika. Spe-
cifikacija materiala je razvidna iz razpisne
dokumentacije, ki se lahko dobi pri naročni-
ku v sobi št. 11 oziroma 12.

4. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala za leto 1997 znaša 5,000.000 SIT.

5. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, morajo v skladu z 12. členom
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil predložiti
naslednje podatke in izjave:

a) firmo oziroma ime ponudnika ter na-
slov,

b) dokazilo o registraciji,
c) reference ponudnika, dobavni roki,
d) specifikacijo materiala s cenami FCO

lokacija naročnika po kosu, vse preračuna-
no na plačilo 30 dni po izstavitvi fakture,
cene morajo biti določene v SIT s posebej
navedenim prometnim davkom,

e) druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku.

6. Merila za izbiro ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– cena,
– kvaliteta materiala in količinski popust,
– dobavni rok,
– reference ponudnika,
– dodatne ugodnosti.
Izbrani bodo tisti dobavitelji, ki bodo

dali najugodnejše ponudbe za posamezne
vrste računalniškega in pisarniškega potro-
šnega materiala.

7. Naročnik si pridržuje pravico:
– do sprememb količine materiala v glo-

balu v okviru posameznih skupin glede na
spremembe med obdobjem v skladu z raz-
položljivimi finančnimi sredstvi,

– da sklene pogodbo za posamezno vr-
sto materiala z različnimi ponudniki, ki bo-
do za določen material najugodnejši,

– da v primeru, da izbrani ponudnik od-
kloni podpis pogodbe ali ob neizpolnjeva-
nju pogodbenih obveznosti s strani izbrane-
ga dobavitelja, lahko takoj prekine pogodbo
in pozove k podpisu pogodbe za dobavo
materiala iz posamezne skupine drugega
najugodnejšega dobavitelja po tem javnem
razpisu.

8. Popolne ponudbe v zapečatenih ku-
vertah z oznako “Ne odpiraj - ponudba za
izbiro dobavitelja potrošnega računalniške-
ga in pisarniškega materiala” morajo po-
nudniki oddati v 10 dneh po objavi v Urad-
nem listu RS, na naslov Upravna enota Slo-
venske Konjice, Stari trg 29.

9. Javno odpiranje ponudb bo 20. 12.
1996 ob 9. uri, na sedežu Upravne enote
Slovenske Konjice, Stari trg 29, v sobi št.
11. Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
takoj po odločitvi naročnika.

Upravna enota
Slovenske Konjice

Št. 045-05/93-1/11 Ob-4962

Državni zbor Republike Slovenije, Ljub-
ljana, Šubičeva 4, objavlja na podlagi 91.
člena zakona o izvrševanju proračuna Re-
publike 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) ter zakona o gradi-
tvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86;
Ur. l. RS, št. 59/96)

ponovni javni razpis
za preureditev velike dvorane

Državnega zbora Republike Slovenije
1. Naročnik: Državni zbor Republike

Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.
2. Predmet ponovnega razpisa je izved-

ba preureditve velike dvorane v zgradbi DZ
RS na lokaciji Šubičeva 4, Ljubljana, ki
vključuje izvedbo gradbeno obrtniških in
instalacijskih del, dobavo in montažo opre-
me po načinu “ključ v roke”, na osnovi do-
končne fiksne cene.

3. Dela so razdeljena na naslednje seg-
mente:

I. segment:
– nova talna konstrukcija parterja, bal-

kona in galerij,
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– izdelava tlakov v dvorani, na balkonu,
galerijah in predprostoru,

– prenova stenskih in stropnih lesenih
oblog z akustičnimi elementi,

– vsa gradbena in ostala dela za razvod
instalacij;

IV. segment:
– izdelava in montaža lesenega pohištva

(klopi, mize...);
V. segment:
– izdelava in montaža sedežnega pohiš-

tva (stoli...).
Podrobnejši obseg je naveden v razpisni

dokumentaciji.
4. Ponudniki morajo izdelati ponudbe lo-

čeno po segmentih del.
En ponudnik lahko odda ponudbo za en,

dva ali vse tri segmente hkrati.
5. Skupna orientacijska vrednost: 165

mio SIT.
6. Rok izvedbe: predvideni pričetek po-

godbenih del je 15. 1. 1997. Predvideni za-
ključek vseh del je konec februarja 1997.

7. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente in dokumentacijo: - firmo oziro-
ma ime ponudnika,

– overjeno dokazilo o registraciji,
– obrazce BON-1 in BON-2 oziroma

BON-3 (APP),
– odločbo o dovoljenju za opravljanje

dejavnosti,
– referenčno listo podjetja in morebitnih

podizvajalcev,
– osnutek pogodbe, ki mora biti v celoti

usklajen s ponudbo,
– ceno v tolarjih, s posebej navedenim

zneskom prometnega davka za vsak seg-
ment posebej,

– osnutek okvirnega terminskega plana,
– bančno garancijo za resnost ponudbe v

višini 5% od ponudbene vrednosti,
– način zavarovanja izpolnitve v obliki

izjave naročnika o predložitvi bančne garan-
cije za dobro izvedbo del ob podpisu pogod-
be v višini 20% od ponudbene vrednosti,

– opcijo ponudbe, ki ne sme biti krajša
od 30 dni od dneva odpiranja ponudb,

– rok plačila, ki ne sme biti krajši od 30
dni od potrditve računa oziroma opravljene
primopredaje in ne krajši od 60 dni od potr-
ditve začasne situacije s strani naročnika,

– navedbo podizvajalcev,
– poimenski seznam strokovnjakov in

njihovih kvalifikacij,
– ime pooblaščene osebe ali službe po-

nudnika, ki bo tolmačila ponudbo,
– morebitne dodatne ugodnosti.
Obrazci registracije, obrazci BON-1 in

BON-2 oziroma BON-3 (APP) ne smejo biti
starejši od dneva objave razpisa v Uradnem
listu RS, sicer lahko naročnik oceni, da po-
nudba ne izpolnjuje razpisnih pogojev.

8. Po končanih delih je potrebno izdelati
projekt izvedenih del (PID).

9. Ponudbe, ki bodo predvidele kakršno-
koli predplačilo ali rok plačila krajši kot 30
oziroma 60 dni, se pri izbiri ne bodo upošte-
vale.

Če ponudba ne bo sestavljena v skladu z
zahtevami tega razpisa, jo lahko naročnik
izloči iz nadaljne obravnave.

Naročnik si pridružuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– popolna skladnost predložene ponud-
be z razpisnimi pogoji naročnika,

– ponudbena cena, specificirana po po-
sameznih elementih/delih oziroma segmen-
tih in plačilni pogoji,

– kvaliteta ponujene opreme oziroma
materiala,

– reference ponudnika in morebitnih po-
dizvajalcev,

– kadrovska, organizacijska in tehnična
usposobljenost ponudnika,

– rok popolne izvršitve vseh razpisanih
del,

– oddaljenost ponudnika in morebitnih
podizvajalcev od lokacije gradnje,

– finančno stanje s podatki, ki dolgoroč-
no izkazujejo stanje ponudnika,

– morebitne dodatne ugodnosti.
Najcenejša ponudba ni nujno tudi naj-

ugodnejša.
Komisija si pridružuje pravico, da odda

razpisana dela po segmentih posameznim
ponudnikom ali dela po segmentih združi in
odda enemu ali dvema ponudnikoma.

11. Ponudnik mora predložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
vrednosti ponudbenega zneska z izjavo, da
jo naročnik lahko vnovči v primeru, ko iz-
brani ponudnik ne sklene pogodbe.

Poleg tega mora predložiti izjavo naroč-
nika o predložitvi bančne garancije za do-
bro izvedbo del ob podpisu pogodbe v viši-
ni 20% od ponudbene vrednosti.

12. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-
verti, na kateri mora biti oznaka: “Ne odpi-
raj, ponudba! Ponovni javni razpis št.
045-05/93-1/11, Preureditev velike dvorane
Državnega zbora Republike Slovenije na
Šubičevi ulici 4 v Ljubljani”.

Na kuverti mora biti naveden točen na-
slov ponudnika.

Ponudba mora prispeti do vključno 6. 1.
1997 do 12. ure, na naslov: Državni zbor
Republike Slovenije, Komisija za vodenje
postopka ponovnega javnega razpisa za
preureditev velike dvorane Državnega zbo-
ra Republike Slovenije na Šubičevi ulici 4 v
Ljubljani (Matjaž Vovk), Šubičeva 4, Ljub-
ljana.

Ponudbe so lahko tudi vročene do istega
dne v recepciji Državnega zbora Republike
Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.

13. Odpiranje ponudb bo 8. 1. 1997 ob
12. uri v prostorih Državnega zbora RS,
Ljubljana, Šubičeva 4.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni, morajo imeti s seboj pooblastilo.

14. Komisija bo obravnavala le ponudbe,
ki bodo prejete pravočasno in bodo oprem-
ljene v skladu z vsemi zahtevami razpisa.

Nepravočasno prispele ponudbe, nepra-
vilno opremljene oziroma oddane ponudbe
bo komisija neodprte vrnila ponudnikom.

15. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo od ponedeljka, 2. 12. 1996
do vključno petka, 6. 12. 1996 vsak dan od
11. do 12. ure dopoldan v recepciji Držav-
nega zbora RS, Šubičeva 4, Ljubljana ob
predložitvi pooblastila za dvig razpisne do-
kumentacije v dveh izvodih in dokazila o
plačilu 50.000 SIT za režijske stroške na
žiro račun Državnega zbora RS, št.
50100-637-55237, sklic. Dvorana.

Strokovne informacije in pojasnila bo na-
ročnik posredoval na skupnem sestanku z

vsemi zainteresiranimi ponudniki, ki bo v
petek, 6. 12. 1996 ob 12. uri v prostorih Dr-
žavnega zbora RS.

V okviru sestanka bo organiziran tudi
ogled dvorane.

16. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

17. Dodatna pojasnila v zvezi z razpi-
som lahko dobite pri Ivanu Bašnecu, tel.
061/1761-290 vsak delavnik od 9. do 11. ure
dopoldan.

Državni zbor Republike Slovenije

Št. 045-05/93-1/10 Ob-4963

Državni zbor Republike Slovenije, Ljub-
ljana, Šubičeva 4, objavlja na podlagi 91.
člena zakona o izvrševanju proračuna Re-
publike 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)

ponovni javni razpis
za gradbeno inštalacijska dela v sklopu

generalne obnove jakotočnega
elektronapajanja objektov Državnega

zbora Republike Slovenije
1. Naročnik: Državni zbor Republike

Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4.
2. Predmet: posodobitev in povečanje

zmogljivosti sistema elektronapajanja v
zgradbah DZ RS na lokacijah Šubičeva 4 in
Tomšičeva 5:

– gradbeno inštalacijska dela v zvezi z
adaptacijo prostora za bodočo transforma-
torsko postajo na lokaciji Tomšičeva 5.

Orientacijska vrednost: 16 mio SIT.
3. Predvideni rok izvedbe je od 15. 1.

1997 do 15. 2. 1997.
4. Ponudba mora vsebovati naslednje

elemente in dokumentacijo:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– overjeno dokazilo o registraciji,
– obrazce BON-1 in BON-2 oziroma

BON-3 (APP),
– odločbo o dovoljenju za opravljanje

dejavnosti,
– referenčno listo podjetja in morebitnih

podizvajalcev,
– osnutek pogodbe, ki mora biti v celoti

usklajen s ponudbo,
– ceno v tolarjih, s posebej navedenim

zneskom prometnega davka,
– osnutek okvirnega terminskega plana,
– bančno garancijo za resnost ponudbe v

višini 5% od ponudbene vrednosti,
– način zavarovanja izpolnitve v obliki

izjave naročnika o predložitvi bančne ga-
rancije za dobro izvedbo del ob podpisu
pogodbe v višini 20% od ponudbene vred-
nosti,

– opcijo ponudbe, ki ne sme biti krajša
od 30 dni od dneva odpiranja ponudb,

– rok plačila, ki ne sme biti krajši od 30
dni od potrditve računa oziroma opravljene
primopredaje in ne krajši od 60 dni od potr-
ditve začasne situacije s strani naročnika,

– poimenski seznam strokovnjakov in
njihovih kvalifikacij,

– ime pooblaščene osebe ali službe po-
nudnika, ki bo tolmačila ponudbo,

– morebitne dodatne ugodnosti.
Obrazci registracije, obrazci BON-1 in

BON-2 oziroma BON-3 (APP) ne smejo biti
starejši od dneva objave razpisa v Uradnem
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listu RS, sicer lahko naročnik oceni, da po-
nudba ne izpolnjuje razpisnih pogojev.

5. Po končanih delih je potrebno izdelati
projekt izvedenih del (PID).

6. Ponudbe, ki bodo predvidele kakršno-
koli predplačilo ali rok plačila krajši kot 30
oziroma 60 dni, se pri izbiri ne bodo upošte-
vale.

Če ponudba ne bo sestavljena v skladu z
zahtevami tega razpisa, jo lahko naročnik
izloči iz nadaljne obravnave.

Naročnik si pridružuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference ponudnika in morebitnih po-
dizvajalcev,

– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– kadrovska, organizacijska in tehnična

usposobljenost ponudnika,
– finančno stanje s podatki, ki dolgoroč-

no izkazujejo stanje ponudnika,
– rok izvršitve razpisanih del,
– oddaljenost ponudnika in morebitnih

podizvajalcev od lokacije obnove,
– morebitne dodatne ugodnosti.
Najcenejša ponudba ni nujno tudi naj-

ugodnejša.
8. Ponudnik mora predložiti bančno ga-

rancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
vrednosti ponudbenega zneska z izjavo, da
jo naročnik lahko vnovči v primeru, ko iz-
brani ponudnik ne sklene pogodbe.

Poleg tega mora predložiti izjavo naroč-
nika o predložitvi bančne garancije za do-
bro izvedbo del ob podpisu pogodbe v viši-
ni 20% od ponudbene vrednosti.

9. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-
verti, na kateri mora biti oznaka: “Ne odpi-
raj, ponudba! Ponovni javni razpis št.
045-05/93-1/10, Gradbeno inštalacijska de-
la v sklopu generalne obnove jakotočnega
elektronapajanja objektov Državnega zbora
Republike Slovenije”.

Na kuverti mora biti naveden točen na-
slov ponudnika.

Ponudba mora prispeti do vključno 6. 1.
1997 do 12. ure, na naslov: Državni zbor
Republike Slovenije, Komisija za vodenje
postopka ponovnega javnega razpisa za
gradbeno inštalacijska dela v sklopu gene-
ralne obnove jakotočnega elektronapajanja
objektov Državnega zbora Republike Slo-
venije (Matjaž Vovk), Šubičeva 4, Ljublja-
na.

Ponudbe so lahko tudi vročene do istega
dne v recepciji Državnega zbora Republike
Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.

10. Odpiranje ponudb bo 8. 1. 1997 ob
9. uri v prostorih Državnega zbora RS, Ljub-
ljana, Šubičeva 4.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni, morajo imeti s seboj pooblastilo.

11. Komisija bo obravnavala le ponud-
be, ki bodo prejete pravočasno in bodo
opremljene v skladu z vsemi zahtevami raz-
pisa.

Nepravočasno prispele ponudbe, nepra-
vilno opremljene oziroma oddane ponudbe
bo komisija neodprte vrnila ponudnikom.

12. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo od ponedeljka, 2. 12. 1996
do vključno petka, 6. 12. 1996 vsak dan od
10. do 11. ure dopoldan v recepciji Držav-
nega zbora RS, Šubičeva 4, Ljubljana ob

predložitvi pooblastila za dvig razpisne do-
kumentacije v dveh izvodih in dokazila o
plačilu 20.000 SIT za režijske stroške na
žiro račun Državnega zbora RS, št.
50100-637-55237, sklic. ELE.

Strokovne informacije in pojasnila bo na-
ročnik posredoval na skupnem sestanku z
vsemi zainteresiranimi ponudniki, ki bo v
petek, 6. 12. 1996 ob 11. uri v prostorih Dr-
žavnega zbora RS.

V okviru sestanka bo organiziran tudi
ogled prostora.

13. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

14. Dodatna pojasnila v zvezi z razpi-
som lahko dobite pri Ivanu Polzelniku, tel.
061/1761-156 vsak delavnik od 9. do 11. ure
dopoldan.

Državni zbor Republike Slovenije

Ob-4964

Na podlagi odredbe o postopku javnega
razpisa za oddajo javnih  naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Mestna občina
Koper

javni razpis
za izbor izvajalca za gradnjo

poslovno-stanovanjskega objekta v
Kopru, Bazoviška 34, 36

1. Investitor: Mestna občina Koper, Ver-
dijeva ul. 10, Koper.

2. Predmet razpisa:
A) Gradnja poslovno stanovanjskega ob-

jekta Bazoviška 34, 36.
B) Nadzor nad navedenimi deli.
3. Orientacijska vrednost del znaša:

42,000.000 SIT.
4. Predvideni začetek del je december

1996. Rok dokončanja september 1997.
5. Merila za izbor najboljšega izvajalca:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– usposobljenost ponudnika za ponudbe-

na dela,
– rok izvedbe,
– ostale ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
6. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– registracijo ponudnika overjeno v letu

1996,
– originalen popis del z enotnimi cenami

in ceno “ključ v roke”,
– referenčno listo,
– terminski in finančni plan,
– predlog pogodbe,
– seznam morebitnih podizvajalcev za

posamezna dela,
– akceptni nalog v višini 5% ponudbe-

nega zneska kot garancijo za resnost ponud-
be,

– BON 1 in BON 2 ali BON 3 (ne sme
biti starejši od 30 dni),

– opcijo ponudbe 60 dni.
7. Ponudbo z vso ustrezno dokumentaci-

jo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
izvajanje del na Stanovanjsko-poslovnem
objektu Bazoviška 34 in 36 (A ali B) je
potrebno oddati v zaprti ovojnici na naslov:
Mestna občina Koper, Urad za nepremični-
ne, Verdijeva ul. št. 6, Koper, najkasneje do
16. 12. 1996 do 12. ure.

Ponudbi pod točkama A in B se medse-
bojno izključujeta.

8. Javno odpiranje ponudb bo v sejni so-
bi Mestne občine Koper, Verdijeva 6, 16. 12.
1996 ob 12.30.

9. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete v tajništvu urada za nepremičnine, Ver-
dijeva ul. 6, Koper. Ponudniki morajo pred
prejemom razpisne dokumentacije predlo-
žiti dokazilo o plačilu 20.000 SIT nepovrat-
nih sredstev na žiro račun Mestne občine
Koper št.: 51400-845-20561. Ponudniki lah-
ko dobijo ustrezne podatke in dodatne in-
formacije na Uradu za nepremičnine Mest-
ne Občine Koper, Verdijeva 6 (Denis Pete-
lin Žerovnik, tel. 066/446-285).

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 10 dni po odpiranju ponudb.

Mestna občina Koper

Ob-4965

Občina Radovljica, Gorenjska 19, Ra-
dovljica, na podlagi odredbe o postopku iz-
vajanja javnega razpisa za oddajo naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93) in medsebojnega dogo-
vora z Elektro Gorenjska, PE Žirovnica in
PE Kranj objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca del brez omejitev
vzdrževanja javne razsvetljave na

celotnem področju Občine Radovljica za
leto 1997, z možnostjo podaljšanja

pogodbe vzdrževanja
1. Investitor: Občina Radovljica, Gorenj-

ska 19, Radovljica.
2. Predmet razpisa: vzdrževanje javne

razsvetljave na celotnem področju Občine
Radovljica.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo od dneva javnega razpisa dalje
do vključno 6. 12. 1996 od sedme do devete
ure v prostorih Občine Radvoljica Gorenj-
ska 19, soba št. 13, prvo nadstropje. Tele-
fon: 064/714180 ali 064/714222 – Klanč-
nik.

4. Orientacijska vrednost del znaša ca.
3,500.000 SIT.

5. Ponudbo je treba dostaviti v zapečate-
ni ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba
za razpis vzdrževanje javne razsvetljave”
najpozneje do ponedeljka, 16. 12. 1996, do
12. ure na naslov investitorja.

6. Rok pričetka del: 1. 1. 1997.
Rok zaključka del je 31. 12. 1997, oziro-

ma po dogovoru.
7. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so razvidni iz razpisnih pogojev.
8. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek

16. 12. 1996 ob 12. uri, v prostorih male
sejne sobe Občine Radovljica.

9. Ponudniki bodo o rezultatih odpiranja
pondub in izboru obveščeni najpozneje v
osmih dneh po uradnem odpirnaju.

Občina Radovljica

Ob-4966

Javno podjetje Komunala Tolmin, Polju-
binj 89h Tolmin, objavlja na podlagi 8. čle-
na odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za rekonstrukcijo kanalizacije Volče
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1. Investitor: Javno podjetje Komunala
Tolmin, Poljubinj 89h, Tolmin.

2. Predmet razpisa: rekonstrukcija kana-
lizacije Volče.

3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo (plačilo materialnih stroškov
– 5.000 SIT) 3. 12. in 4. 12. 1996 med 8. in
10. uro na Komunali Tolmin, Poljubinj 89h,
pri Adi Eržen.

4. Orientacijska vrednost del je
9,500.000 SIT.

5. Rok za pričetek gradnje je 20. 12.
1996, rok za dokončanje pa 20. 3. 1997.

6. Merila za izbiro najboljšega ponudni-
ka so: ponudbena cena, reference ter rok
izvedbe.

7. Ponudbe v zapečatenih ovojnicah z oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba za rekonstruk-
cijo kanalizacije Volče”, je potrebno oddati
10. 12. 1996 do 11. ure v tajništvo Komuna-
le Tolmin. Odpiranje ponudb bo istega dne
ob 12. uri v prostorih Komunale Tolmin.

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni do 16. 12. 1996.

Javno podjetje Komunala Tolmin

Št. 890-96-4633 Ob-4967

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), sklepa s
24. seje Mestnega sveta Mestne občine Ma-
ribor in objavljenega javnega preliminarne-
ga razpisa (Ur. l. RS, št. 42-43/96) objavlja
župan mestne občine dokončni

javni razpis
za nabavo avtobusov  za javni mestni

promet
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
2. Predmet javnega razpisa je nakup

20 kom. avtobusov za javni mestni promet.
3. Avtobus mora zadoščati tehničnim po-

gojem varnosti, imeti mora predpisane ate-
ste, zagotovljen servis in rezervne dele ter
poleg opreme še naslednjo opremo:

– solo izvedba,
– kapaciteta mora biti zgrajena tako, da

je zagotovljenih čimvečje število stojišč,
– višina poda – prednost imajo nizko-

podne izvedbe,
– EURO II motor,
– moč motorja min 160 KW (min. 210

PS),
– zavorni sistem ABS,
– avtomatski menjalnik,
– hidravlični volan,
– posebej se naj izoblikuje varianta, ki

omogoča vstop in izstop z invalidskimi vo-
zički,

– notranja idelana višina avtobusa je za-
radi prevoza potnikov s smučmi 2,5 m. Vsaj
en del avtobusa mora zadoščati temu pogo-
ju,

– vozilo mora imeti trojna vrata (spre-
daj, v sredini in za zadnjim kolesom),

– pri oblikovanju cene se zahteva cena
za solo avtobus pod zgoraj navedenimi po-
goji brez variante, ki omogoča vstop in iz-
stop z invalidskim vozičkom,

– cena se tudi oblikuje z možnostjo vsto-
pa in izstopa z invalidskim vozičkom,

– cena za šasijo brez nadgradnje z ute-
meljitvijo, da je možno nadgradnjo izdelati
v RS.

4. Ponudba mora vsebovati:
– naslov in naziv dejavnosti ponudnika,
– overjeno dokazilo o registraciji,
– tehnični opis,
– pogoje kupoprodaje s ponudbenim pre-

dračunom in bonitetami,
– garancijske roke,
– seznam servisov in prospekte.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– cena in plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– boniteto avtobusa o dosedanji eksploa-

taciji z vidika kakovosti,
– garancija,
– dodatna oprema,
– ugodnosti servisiranja in pri nabavi re-

zervnih delov.
6. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po

objavi v Uradnem listu RS. Ponudniki mo-
rajo dostaviti ponudbe na naslov: Mestna
občina Maribor, Komunalna direkcija, Slo-
venska ul. 40, 2000 Maribor, v zaprti kuver-
ti z naslovom ponudnika z oznako: “Ne od-
piraj – javni razpis za nabavo avtobusov”.

7. Javno odpiranje ponudb bo prvi de-
lovni dan po zaključenem razpisu ob 12. uri
v sejni sobi Komunalne direkcije, Sloven-
ska ul. 40, Maribor.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri po-
nudnika v roku 14 dni po odpiranju ponudb.

9. Dodatne informacije dobijo ponudni-
ki pri vodstvu Komunalne direkcije, ali po
tel. 062/29-220.

Št. 890-96-4633 Ob-4968

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), sklepa s
24. seje Mestnega sveta Mestne občine Ma-
ribor in objavljenega javnega preliminarne-
ga razpisa (Ur. l. RS, št. 42-43/96) objavlja
župan mestne občine dokončni

javni razpis
za izbor najugodneješga ponudnika za

financiranje nabave avtobusov v
mestnem prometu

1. Predmet javnega razpisa je financira-
nje nabave 20 kom. avtobusov v mestnem
potniškem prometu po sistemu leasing (Lea-
sing ponudba) ali kredita.

2. Orientacijska nabavna vrednost znaša
400 mio SIT.

3. Merila in pogoji za izbiro najugodnej-
šega ponudnika:

– reference ponudnika,
– pogoji financiranja,
– doba odplačevanja,
– višina obroka,
– polog (lastna udeležba),
– način zavarovanja leasinga ali kredita,
– možni moratorij,
– ostali stroški financiranja,
– druge morebitne ugodnosti, ki jih za-

gotavlja ponudnik.
4. Vsebina ponudbe:
– ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji (original ali

overjen izpisek iz sodnega registra),
– šifra dejavnosti po SKD  Statističnega

urada RS,
– pisni dokaz oziroma reference o uspe-

šnem izvajanju nalog večjih nabav v prete-
klosti,

– konkretni pogoji financiranja na pod-
lagi 3. točke tega razpisa,

– navedba kontaktne osebe ponudnika,
– rok veljavnosti ponudbe.
5. Ponudniki morajo oddati pisne ponud-

be v zaprti ovojnici z oznako: Ne odpiraj –
ponudba za izbor najugodnejšega financer-
ja nabave avtobusov” in navedbo imena in
naslova ponudnika.

Ponudbo je potrebno oddati v roku 15
dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu
RS, na naslov: Mestna občina Maribor, Ko-
munalna direkcija, Slovenska ul. 40, 2000
Maribor.

6. Javno odpiranje ponudb bo prvi de-
lovni dan po zaključenem razpisu ob 12. uri
v sejni sobi Komunalne direkcije, Sloven-
ska ul. 40, Maribor.

7. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveš-
čeni v roku 14 dni po odpiranju ponudb.

8. Dodatne informacije dobijo ponudni-
ki pri vodstvu Komunalne direkcije, ali po
tel. 062/29-220.

Mestna občina Maribor

Ob-4970

Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS. št. 28/93 in 19/94) objavlja Občina
Ormož, Ptujska cesta 6, naslednji

javni razpis
za prenovo oddajnega sistema lokalne

radijske postaje Ormož
1. Investitor: Občina Ormož, Ptujska ce-

sta 6.
2. Predmet razpisa:
a) izdelava projektne dokumentacije za

prenovo oddajnega sistema FM področja,
b) dobava in montaža oddajnega siste-

ma.
3. Orientacijska vrednost del:
a) 100.000 SIT,
b) 3 milj SIT.
4. Rok za izvedbo del: 30 dni od podpisa

pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference,
– rok izvedbe,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
– dinamiko realizacije ponudbe,
– način obračunavanja del,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti,
– navedbo pooblaščene osebe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku.
7. Razpisno dokumentacijo za izdelavo

ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki po-
nudnikov, prevzamejo na Občini Ormož,
Ptujska c. 6, v sobi št. 2.

8. Ponudbo z vso ustrezno dokumentaci-
jo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
prenovo oddajnega sistema” je potrebno do-
staviti v zapečateni kuverti v roku 10 dni od
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objave tega razpisa na naslov: Občina Or-
mož, Ptujska cesta 6, Ormož.

9. Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po končanem roku za oddajo ponudb v sejni
sobi Občine Ormož, Ptujska cesta 6, Or-
mož, ob 10. uri.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 30 dni od odpiranja ponudb.

11. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Ormož,
pri Idi Štibler, tel. 062/701-041.

Občina Ormož

Ob-4971

Občina Krško na podlagi 20. člena zako-
na o financiranju javne porabe in odredbe o
postopku izvajanja javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: izdelava idejnega

projekta, PGD, PZI rekonstrukcije
lokalne ceste, kanalizacije, pločnika

skozi Leskovec pri Krškem
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razpisa: izdelava idejnega

projekta, PGD, PZI rekonstrukcije lokalne
ceste, kanalizacije, pločnikov skozi Lesko-
vec pri Krškem.

3. Orientacijska cena: 1,500.000 SIT.
4. Rok izvedbe: začetek 31. 12. 1996,

dokončanje del: 1. 3. 1997.
5. Merila za izbor: ponujena cena, pla-

čilni pogoji z možnostjo zamika plačil, fi-
nanciranje izgradnje, kompenzacija, fik-
snost cen, rok izvedbe, strokovna usposob-
ljenost izvajalca in reference s področja del,
realnost ponudbe, dodatne ugodnosti.

B) Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, mo-

rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– izpisek iz vpisa v sodni register sodiš-

ča v Republiki Sloveniji oziroma izpisek iz
registra obrti, iz katerega je razvidna dejav-
nost ponudnika,

– ceno za izvedbo del z vključenim pro-
metnim davkom,

– plačilne pogoje,
– odgovornega nosilca razpisne naloge s

sodelavci,
– dokazilo (listo referenc) o že opravlje-

nih podobnih delih, ter za katerega naročni-
ka so bila opravljena,

– podatke o kadrovski strukturi in stro-
kovnih referencah delavcev,

– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-
nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,

– vzorec pogodbe,
– datum do katerega velja ponudba.
Ponudbe morajo biti izdelane na origi-

nalnih popisih.
2. Pondubo z oznako “Idejni projekt Le-

skovec – Ne odpiraj” je potrebno dostaviti v
zapečateni kuverti najkasneje do 17. 12.
1996, do 10. ure na Občino Krško – oddelek
za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14. Od-
piranje ponudb bo isti dan v sejni sobi E ob
10.30.

3. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne v sedmih dneh po objavi v Uradnem

listu RS, od 7. do 8. ure na oddelku za
gospodarsko infrastrukturo Občine Krško,
CKŽ 14, kjer dobite tudi vse dodatne infor-
macije.

4. Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva
in se za zmanjšan obseg del tudi sklene us-
trezna pogodba, pridržuje si pravico možno-
sti pogajanja s ponudniki v postopku pripra-
ve analize ponudb s ciljem racionalnejšega
gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.

5. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
30 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Krško

Ob-4972

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94), objavlja Občina Štore

javni razpis
za gradnjo vodovodnega priključka

Draga
1. Investitor: Občina Štore, Štore.
2. Predmet razpisa: gradnja vodovodne-

ga priključka Draga, ki obsega 1., 2. in 4.
postavko, to je 540 m cevovoda.

3. Razpisno dokumentacijo, popise del s
predizmerami dobijo ponudniki v roku 8 dni
od dneva objave javnega razpisa med 8. in
10. uro na naslovu: Vodovod – Kanalizaci-
ja, d.o.o., javno podjetje, Lava 2a, 3000 Ce-
lje, pri Spevan Jožetu ali Jerman Marjani,
tel. 063/451-322 proti plačilu zneska za do-
kumentacijo v višini 8.000 SIT na ŽR Vo-
dovod – Kanalizacija Celje, št.
50700-601-105256 pri Agenciji RS za pla-
čilni promet, enota Celje.

Kompletna dokumentacija za naložbo bo
v času razpisnega roka na vpogled na istem
mestu kot razpisna dokumentacija.

4. Orientacijska vrednost celotnih del je
6,000.000 SIT.

5. Investitor za razpisana dela ne nudi
avansa. Plačilo opravljenega dela je v 60
dneh po izstavljenih in potrjenih situacijah.

6. Predviden priečtek del je začetek leta
1997, dokončanje pa v 30 delovnih dneh.

7. Merila za izbiro najugodnejšega ponu-
dnika so:

– ponudbena cena;
– plačilni pogoji, pogoji eventualnega

kredita;
– lista referenčnih objektov, tehnična

opremljenost, strokovnost kadrov;
– rok izvedbe del;
– garancija za pravočasnost izvedbe del.
8. Nosilec ponudbe mora navesti more-

bitne podizvajalce za posamezna dela.
9. Ponudba mora obsegati vse elemente

določene v 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

10. Rok za oddajo ponudb je 17 dni po
objavi v Uradnem listu RS, to je do 16. 12.
1996 do 12. ure na naslov: Občina Štore,
3220 Štore.

Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje
ponudbe priporočeno po pošti posredovati
ponudbo na naslov investitorja do datuma
in ure navedene v javnem razpisu.

Ponudba mora biti zapečatena z oznako:
“Ne odpiraj – Ponudba za gradnjo vodovod-
nega priključka Draga!”

11. Odpiranje ponudb bo v torek, 17. 12.
1996 ob 8. uri v prostorih Občine Štore. Pri
odpiranju ponudb morajo imeti prisotni
predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanje.

12. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.

Občina Štore

Št. 35 01/96 Ob-4973

Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju,
Ulica Dušana Kvedra 45, Šentjur, objavlja
na podlagi določil zakona o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) in odredbe o postopkih za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih del (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najustreznejšega ponudnika za

čiščenje poslovnih prostorov
1. Naročnik: Okrajno sodišče v Šentjur-

ju pri Celju, Ulica Dušana Kvedra 45, Šent-
jur.

2. Predmet razpisa: opravljanje storitev
čiščenja poslovnih prostorov v zgradbi so-
dišča v Ulici Dušana Kvedra 45, v skupni
izmeri 546 m2.

3. Rok za izvedbo del: predviden prev-
zem del je 1. januar 1997.

4. 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).

5. Ogled prostorov bo mogoč v roku treh
dni po objavi razpisa v Uradnem listu  RS
med 14. in 15. uro.

Dodatne informacije dobijo ponudniki v
uradu predstojnika Okrajnega sodišča vsak
delovni dan med 8.30 in 10.30 tel.
063/743-225.

6. Merila za izbiro najustreznejšega po-
nudnika:

– kakovost in celovitost ponudbe,
– reference ponudnika,
– konkurenčnost cene,
– plačilni pogoji,
– druge posebne ugodnosti.
7. Ponudnik, ki bo izbran, mora zagoto-

viti zavarovanje objekta v času, ko v prosto-
rih izvaja svoje delo.

8. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zaprti ovojnici na naslov: Okrajno sodišče v
Šentjurju pri Celju, Ulica Dušana Kvedra
45, Šentjur z oznako “Ne odpiraj – ponudba
za čiščenje poslovnih prostorov” z oznako
ponudnika.

9. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS.

10. Šteje se, da je ponudba prispela v
roku, če je bila v roku, če je bila v roku,
določenem v prejšnji točki oddana v vložiš-
ču Okrajnega sodišča v Šentjurju pri Celju
ali priporočeno poslana po pošti.

11. Javno odpiranje ponudb bo ob 13.
uri naslednjega dne po poteku roka iz 9.
točke v sejni sobi Okrajnega sodišča v Šent-
jurju pri Celju. Če bo dan po poteku roka iz
9. točke dela prost dan, bo odpiranje po-
nudb naslednji delovni dan. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju, mo-
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rajo imeti s seboj pooblastilo za zastopanje
v skladu z zahtevami razpisa.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Okrajno sodišče
v Šentjurju pri Celju

Ob-4974

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) po poobla-
stilu Občine Kranjska Gora, objavlja Do-
minvest Jesenice

javni razpis
za izbiro izvajalca gradbenih, obrtniških

in instalacijskih del pri gradnji 11
stanovanjskega objekta na mestu

predhodno odstranjenega
stanovanjskega objekta, Triglavska 58,

Mojstrana
1. Pooblaščeni naročnik je Dominvest

Jesenice, po pooblastilu Občine Kranjska
Gora.

2. Razpisno dokumentacijo lahko dobi-
jo ponudniki takoj po objavi razpisa od 8.
do 12. ure vsak delovni dan pri Dominve-
stu Jesenice, Pod Gozdom 2, Jesenice, pro-
ti nepovratnemu plačilu 50.000 SIT na žiro
račun Dominvest Jesenice, št.
51530-601-13474.

3. Predmet razpisa je izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del z zunanjo
ureditvijo po tehnični dokumentaciji št. pro-
jekta II/675-1/96 z dne julij 1996 za objekt
Gradnja stanovanjskega objekta Triglavska
58, Mojstrana.

4. Orientacijska vrednost naročila je
77,000.000 SIT.

5. Predvideni rok pričetka del je marec
1997, rok dokončanja pa november 1997.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be  so  navedena  v  razpisnih  pogojih,
kateri  so  sestavni  del  ponudbene  doku-
mentacije.

7. Ponudnik mora ponudbi predložiti po-
trjene razpisne pogoje investitorja in nave-
sti, da z njimi v celoti soglaša in da bodo
sestavni del pogodbe katero bo sklenil z
investitorjem.

8. Ponudba mora vsebovati vse elemente
razpisa, razpisnih pogojev in 12. člen od-
redbe.

9. Ponudnik mora dostaviti ponudbo v
zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za gradnjo  11 stanovanjskega bloka,
Triglavska 58, Mojstrana”, na naslov Do-
minvest Jesenice, Titova 18, Jesenice, v ro-
ku 30 dni od dneva objave v Uradnem listu
RS pri čemer prične teči rok z dnevom obja-
ve v Uradnem listu RS.

10. Odpiranje ponudb bo naslednji de-
lovni dan ob 12. uri na Dominvestu Jeseni-
ce, Pod Gozdom 2. Kolikor je ta dan sobota,
nedelja ali praznik se dan odpiranja ponudb
šteje prvi naslednji delovni dan.

11. Ponudbe bo pregledala razpisna ko-
misija. Vsi ponudniki bodo obveščeni o iz-
biri najugodnejšega ponudnika v roku 15
dni od dneva odpiranja ponudb.

12. Nepravočasno dostavljena oziroma
nepravilno opremljena ponudba bo kot ne-
veljavna vrnjena pošiljatelju.

Dominvest Jesenice
po pooblastilu Občine Kranjska Gora

Št. 061-2/96 Ob-4969

Občina Sežana objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca fazne izgradnje

pokritega balinišča v Sežani
1. Predmet razpisa je:
a) izdelava tlaka v balinišču,
b) zasteklitev južne fasade,
c) izolacijska dela ravne strehe,
d) kleparska dela.
Orientacijska vrednost del znaša

8,000.000 tolarjev.
2. Razpisno dokumentacijo z razpisnimi

pogoji in vsemi ostalimi podatki lahko po-
nudniki dvignejo v času od objave razpisa
do vključno 6. 12. 1996 od 8. do 11. ure pri
Niki Korošec na tel. 067 31-401 v prostorih
Občine Sežana, Partizanska c.

3. Pred prevzemom razpisne dokumen-
tacije morajo ponudniki plačati stroške iz-
delave razpisne dokumentacije v višini
5.000 SIT na žiro račun 51420-630-90046
Občine Sežana.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– registracija firme in odločba za oprav-
ljanje dejavnosti,

– reference na podobnih objektih,
– cena,
– rok izdelave,
– plačilni pogoji in možnost kreditiranja,
– najcenejši ponudnik ni obvezno, da je

najugodnejši.
5. Rok za oddajo ponudb je 16. 12. 1996

do 11. ure na naslov: Občina Sežana, Parti-
zanska c. 4, 6210 Sežana z oznako “Ne od-
piraj - ponudba za pokrito balinišče”.

6. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
16. 12. 1996 ob 12. uri v mali sejni sobi
Občine Sežana.

7. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
zakonitem roku.

Občina Sežana

Ob-5008

Krajevna skupnost Šentjanž razpisuje v
skladu z uredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93) in odredbo o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) objavlja

javno zbiranje ponudb
za izvedbo kanalizacije Šentjanž II. faza

1. Investitor: Krajevna skupnost Šent-
janž, Šentjanž pri Dravogradu.

2. Predmet razpisa: sanacija kanalizacije
Šentjanž II. v skladu z razpoložljivo tehnič-
no dokumentacijo.

3. Razpisno dokumentacijo (predizmere
in popis del) dobite pri predsedniku KS
Šentjanž 101. Informacije v zvezi z doku-
mentacijo dobite na telefon 0602-22-365 pri
Vladu Hrnčiču, vsak dan od 8. do 15. ure.
Za pokritje stroškov dokumentacije je po-
trebno nakazati 10.000 SIT na žiro račun
51830-601-91064.

4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– zahtevane reference,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti

kadrov,

– ponudbeno ceno,
– izjavo, da ima ponudnik za razpisana

dela proste kapacitete,
– rok izvedbe del,
– plačilne pogoje,
– garancijski rok.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference takih in podobnih del,
– usposobljenost kadra in razpložljivost

opreme,
– cene za razpisana dela in ugodnosti,
– rok izvedbe del,
– plačilni pogoji,
– izpolnjevanje pogojev določenih z raz-

pisom.
6. Orientacijska vrednost popisanih del

je 6 mio SIT. Investitor si pridržuje določati
manjši obseg del od razpisanega z ozirom
na razpoložljiva sredstva in glede na prido-
bitev sredstev. V tem primeru ponudniki
nimajo pravice do uveljavitve odškodnine
iz tega naslova.

7. Rok za pričetek del je takoj po podpi-
su pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
Predviden rok začetka del december 1996.
Predviden rok končanja del je 15. april 1997.

8. Ponudbe v skladu z zahtevami pošljite
v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS
na naslov Krajevna skupnost Šentjanž, 2373
Šentjanž pri Dravogradu. Kot pravočasne se
bodo štele tiste ponudbe, ki jih bo naročnik
prejel do navedenega datuma do 16. ure,
ponudbe je potrebno poslati v zaprti kuverti
s pripisom “Ne odpiraj – ponudba – Krajev-
na kanalizacija Šentjanž II”.

9. Odpiranje ponudb bo javno prvi de-
lovni dan po izteku razpisa ob 10. uri v
prostorih Krajevne skupnosti Šentjanž (Dom
ZB Šentjanž). Predstavniki ponudnikov mo-
rajo imeti pismeno pooblastilo za zastopa-
nje.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni takoj po sklepu
komisije o izbiri najugodnejšega ponudni-
ka.

KS Šentjanž pri Dravogradu

Ob-5010

Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izdelavo prostorske dokumentacije za

avtocesto na odseku Fram–Hajdina
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za okolje in prostor, Urad RS za
prostorsko planiranje, Ljubljana, Dunajska
47.

2. Predmet razpisanih del je:
Izdelava prostorske dokumentacije za

avtocesto na odseku Fram–Hajdina:
a) izdelava predloga programa priprave

lokacijskega načrta s terminskim planom;
b) izdelava in proučitev variant poteka

avtoceste in predlog najustreznejše rešitve;
c) spremembe in dopolnitve prostorskih

sestavin planskih aktov občin, vključno s
programsko zasnovo območja AC;

d) izdelava lokacijskega načrta za avto-
cesto na odseku Fram–Hajdina.
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3. Ponudnik mora ponuditi kompleten
obseg del iz 2. točke tega razpisa.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 17,500.000 SIT.

5. Okvirni roki:
– začetek razpisanih del je predviden v

januarju 1997;
– rok za izdelavo podrobnega terminske-

ga plana in predloga programa priprave lo-
kacijskega načrta je 15 dni od obojestran-
skega podpisa pogodbe;

– rok za izdelavo, primerjavo in vredno-
tenje variant s predlogom najustreznejše re-
šitve je 90 dni od podpisa pogodbe;

– rok za izdelavo osnutka lokacijskega
načrta ter predloga sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov občin je
45 dni od prevzema idejnega projekta v me-
rilu 1:1000 na reambuliranih geodetskih
podlagah, posebnih strokovnih podlag ter
poročila o vplivih na okolje, ki jih pripravi
investitor;

– rok za izdelavo usklajenega predloga
lokacijskega načrta ter dopolnjenega pred-
loga sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov občin je 45 dni od
odločitve o utemeljenosti pripomb iz javne
razgrnitve;

– rok za izdelavo končnih elaboratov lo-
kacijskega načrta in sprememb in doponitev
prostorskih sestavin planskih aktov občin je
15 dni po sprejemu uredbe o lokacijskem
načrtu na Vladi RS.

6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika;
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela
– dokazilo ne sme biti starejše od 3. mese-
cev;

– podrobnejšo vsebino in obseg del;
– seznam odgovornih nosilcev pri izde-

lavi naloge: odgovorni vodja projekta, od-
govorni nosilci za posamezna področja,
ostali sodelavci, zunanji sodelavci;

– reference ponudnika, odgovornega
vodje projekta in odgovornih nosilcev;

– roke izdelave naloge;
– ceno in način plačila;
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-

nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika;
– predlog pogodbe;
– datum, do katerega velja ponudba.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– vsebina in kompletnost ponudbe;
– usposobljenost delovne skupine (izo-

brazba in reference s področja, ki je pred-
met razpisa);

– ponujeni tehnični nivo izdelave doku-
mentacije (grafična in računalniška obdela-
va);

– ponudbena cena del;
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku (ugodnejša cena, krajši roki ipd.).
8. Naročnik si pridržuje možnost poga-

janja s ponudniki v postopku priprave anali-
ze ponudb s ciljem racionalnejšega gospo-
darjenja s sredstvi in, da v primeru drugih
prevladujočih elementov ponudbe, najcenej-
še ponudbe ne bo sprejel tudi kot najugod-
nejše.

9. Razpisno dokumentacijo dvignejo
zainteresirani na Ministrstvu za okolje in
prostor, v tajništvu Urada RS za prostorsko
planiranje, Ljubljana, Dunajska 47 – II. nad-

stropje, od ponedeljka, dne 2. 12. 1996 da-
lje, vsak delovni dan med 10. in 12. uro. V
tem času dobijo ponudniki pojasnila in in-
formacije za izdelavo in način dela za pri-
pravo strokovnih podlag pri Nevenki Žvo-
kelj, tel.: 061/178-70-42.

10. Ponudniki morajo podpisane, žigo-
sane in pravilno opremljene ponudbe z vso
dokumentacijo v zapečateni ovojnici z oz-
nako “Ponudba za izdelavo prostorske do-
kumentacije za avtocesto na odseku Fram–
Hajdina” in “Javni razpis – Ne odpiraj”, z
nevedenim ponudnikom, oddati v tajništvu
Urada RS  za prostorsko planiranje, Ljub-
ljana, Dunajska 47, II. nadstropje, do vključ-
no petka, 20. 12. 1996 do 12. ure. Ponudbe
poslane po pošti, morajo biti poslane pripo-
ročeno in morajo prispeti v vložišče naroč-
nika do zgoraj navedenega roka in ure. Jav-
no odpiranje ponudb bo v petek, 20. 12.
1996 ob 13. uri, v prostorih MOP, Urad RS
za prostorsko planiranje, Ljubljana, Dunaj-
ska 47 – II. nadstropje.

11. Prisotni predstavniki ponudnikov
morajo komisiji predložiti pisna pooblastila
za zastopanje pri odpiranju ponudb.

12. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in bo-
do pravilno opremljene prispele pravočasno
na naslov naročnika.

13. Naročnik ponudnikom ne priznava
stroškov za izdelavo ponudbe.

14. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 15 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Št. 871/96 Ob-5012

Mestna občina Novo mesto, Seidlova ce-
sta 1, v skladu z določili odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izvedbo del centralnega ogrevanja s
kotlovnico v športnem objektu na

stadionu – Portoval
1. Predmet razpisa: izvedba strojnoinsta-

lacijskih del ogrevanja, oprema kotlovnice,
elektroinstalacijska dela in vzporedna grad-
bena dela na objektu.

2. Orientacijska vrednost skupnih del po
oceni je 4,000.000 SIT. Ponudbo je potreb-
no izdelati za vsa razpisana dela.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo vsak delovni dan med 8. in 12.
uro v roku 7 dni po objavi v tajništvu Sekre-
tariata za kulturo, šport in mladino.

Vse informacije o razpisanem delu pa se
dobijo v službi za investicije Mestne občine
Novo mesto, tel 068/317-259, odgovorna
oseba Mirko Strmšek, dipl.inž.grad.

4. Pogodba z najugodnejšim ponudni-
kom bo sklenjena v 8 dneh od poteka roka
za oddajo ponudb.

Predvideni rok pričetka del je takoj po
podpisu pogodbe, rok gradnje 21 dni.

5. Ponudbe je potrebno oddati do vključ-
no 10. dne od objave, javo odpiranje po-
nudb pa bo tretji delovni dan po preteku
roka za oddajo ponudbe v sejni sobi Mestne
občine Novo mesto, Seidlova ulica 1, ob 12.

uri. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Ponudba – Ne odpiraj”
ter oznako “Športni objekt na stadionu –
centralno ogrevanje.

6. Ponudbe morajo vsebovati vsa razpi-
sana dela s prilogami, ki so sestavni del 12.
člena odredbe o postopku izvajanja javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

a) popolnost ponudbe,
b) ponudbena vrednost,
c) rok izvedbe,
d) reference,
e) garancijski rok za izvedena dela,
f) dodatne ugodnosti.
8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 7

dneh od dneva odpiranja ponudb.
Mestna občina Novo mesto

Št. 12537/96 Ob-5013

Na podlagi 40. člena in 91. člena zako-
na o izvrševanju proračuna Republike Slo-
venije 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 izvrševa-
nju proračuna (Ur. l. RS, št. 13/96), Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve
objavlja

ponovni 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 Slo-
venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII.

2. Vzdrževalna dela v skladišču Gradac,
Kočevje, Pivka, Podgora, Straža - obnova
silometrskih naprav.

3. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo v tajništvu Zavoda Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, Ljubljana Du-
najska 106/VIII. do vključno 6. 12. 1996 do
14. ure.

Na razpisu lahko sodelujejo le ponudni-
ki ki nimajo neizpolnjenih obvez do Zavoda
dalj kot 30 dni (18. člen Zakona o blagovnih
rezervah Uradni list RS, št. 60/95) in ki so
dvignili razpisno dokumentacijo.

4. Pred prevzemom razpisne dokumen-
tacije 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 razpisa-
nimi deli in razpisno dokumentacijo, ki jih
lahko ponudniki pošljejo Zavodu RS za bla-
govne rezerve (faks 061/1683-167) do
10. 12. 1996, bo razpisovalec pisno odgo-
voril do 12. 12. 1996.

6. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 14 mio SIT.

7. Lokacija razpisanih vzdrževalnih del
je skladišče Gradac, kočevje, Pivka, Podgo-
ra, Straža.

8. Predviden pričetek del je december
1996.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: reference, ponudbena cena in
plačilni pogoji, rok izvedbe, garancija in
posebne ugodnosti.
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10. Pisne ponudbe z vidno oznako na
ovojnici “Ponudba – silometrske naprave –
Ne odpiraj!” morajo ponudniki oddati s pri-
poročeno poštno pošiljko na naslov Zavoda
RS za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunaj-
ska 106/VIII. Veljaven je poštni žig do 12.
12. 1996 do 24. ure. Ponudbe oddane na
pošto po tem roku, bodo neodprte vrnjene
ponudnikom.

11. Odpiranje ponudb bo v torek,  16. 12.
1996 ob 10. uri v Poslovnem centru, Dunaj-
ska 106, Ljubljana.

12. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca raz-
pisanih del obveščeni pisno do vključno
19. 12. 1996.

13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev iz razpisne dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Popravek

V sklicu 1. skupščine pooblaščene inve-
sticijske družbe PID Dadas 1, d.d., Maribor,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 66 z
dne 22. XI. 1996, Ob-4814, Št. 9-11/96 se
datum sklica 1. skupščine pravilno glasi:

.... v torek 17. 12. 1996.
Uredništvo

Št. 5/96 Ob-4909

Na podlagi 16. člena statuta delniške
družbe Optyl – optični proizvodi, Ljutomer-
ska 38/a, sklicuje uprava družbe v soglasju
z nadzornim svetom,

2. sejo skupščine
družbe Optyl – optični proizvodi

ki bo v ponedeljek, dne 30. 12. 1996, s
pričetkom ob 9. uri na sedežu družbe.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in otvoritev dnev-

nega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog člana uprave,

se imenuje predsednik skupščine, dva pre-
števalca glasov in notar v funkciji zapisni-
karja.

3. Obravnava letnega poročila za leto
1995.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo za leto 1995.

4. Potrditev člana nadzornega sveta druž-
be.

Predlog sklepa: imenuje se član nadzor-
nega sveta družbe.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno, ki ga ni potrebno ove-
riti pri notarju.

Prosimo delničarje, njihove pooblaščen-
ce in zastopnike, ki se skupščine nameravajo
udeležiti, da zaradi lažje operativne izvedbe
skupščine, najkasneje 3 dni pred skupščino,
pisno prijavijo svojo udeležbo ter deponirajo
pooblastila, na sedežu družbe.

Vsa gradiva za skupščino so delničarjem
na vpogled na sedežu družbe pri Marjanu
Mohorko, in sicer vsak delovni dan od 8. do
12. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, na to, pa se
skupščina ponovno sestane. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.

Optyl – optični proizvodi, d.d.,
uprava

Ob-4952

Skladno s 43. členom statuta družbe Go-
ričane, tovarna papirja Medvode, d.d., skli-
cujem

16. sejo skupščine
delniške družbe Goričane, Tovarna

papirja Medvode,
ki bo v petek, dne 20. decembra 1996 ob

12. uri v prostorih družbe Goričane, Med-
vode.

Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev

notarja.
2. Potrditev zapisnika 15. seje, z dne

22. 3. 1996.
3. Potrditev plana za leto 1997.
Predlog sklepa: potrdi se plan za leto

1997.
4. Predlog sprememb statuta delniške

družbe.
Predlog sklepa: potrdi se spremembe sta-

tuta, skladno s predlogom, ki je priložen
gradivu za sejo skupščine.

5. Imenovanje revizorja za revizijo raču-
novodskih izkazov za poslovno leto 1996.

Predlog sklepa: poročilo o reviziji raču-
novodskih izkazov za poslovno leto 1996
izdela firma KPMG, d.o.o., Ljubljana.

6. Razno.
Člani skupščine naj na seji predložijo

pooblastilo.
Goričane, d.d.,

Medvode
direktor

Ob-4978

Začasna uprava družbe Nama, Trgov-
sko podjetje, d.d., Ljubljana, Tomšičeva
1, Ljubljana, v skladu z 288. členom za-
kona o gospodarskih družbah objavlja

nasprotni predlog,
k dnevnemu redu skupščine Nama, d.d.,

ki je sklicana za v sredo 18. 12. 1996 ob 13.
uri na sedežu družbe Nama, Trgovsko pod-
jetje, d.d., Ljubljana, Tomšičeva 1.

Kmečkega sklada 1 Pooblaščene investi-
cijske družbe, d.d., Ljubljana, Miklošičeva
4, Ljubljana,

Kmečkega sklada 2, Pooblaščene inve-
sticijske družbe, d.d., Ljubljana, Miklošiče-
va 4, Ljubljana,

Kmečkega sklada 3, Pooblaščene inve-
sticijske družbe, d.d., Ljubljana, Miklošiče-
va 4, Ljubljana, ki ga je uprava prejela v
zakonitem roku v naslednjem besedilu:

Predlog sklepa: predlagamo, da se dnev-
ni red spremeni tako, da se 5. točka – Spre-
jem sprememb in dopolnitev statuta razdeli
na toliko podtočk, kot je predlaganih spre-
memb členov statuta.

Obrazložitev: glede na to, da se z vsemi
spremembami statuta ne strinjamo in obe-
nem predlagamo njihovo črtanje oziroma
spremembo nam zgolj obravnavanje in gla-
sovanje o posameznih spremembah členov
lahko zagotovi, da bo skupščina celovito in
natančno pregledala posamezne spremembe
in tudi glasovala o posameznih členih in ne
o spremembi statuta kot celoti.

K 3. točki dnevnega reda: razrešitev čla-
nov začasnega nadzornega sveta in izvoli-
tev članov stalnega nadzornega sveta – pred-
stavnikov delničarjev in seznanitev s člani
nadzornega sveta, ki jih je izvolil organ sou-
pravljanja.

Predlog sklepa: za člana stalnega nad-
zornega sveta predlagamo Bojc Janeza, roj.
16. 10. 1996, dipl. ek., zaposlenega na Za-
družni kmetijski družbi, stanujočega na
Vdovjež 11, Ljubljana.

Obrazložitev: glede na to, da bo na tej
skupščini izvoljen nov nadzorni svet, v tem
trenutku pa še ni znano kdo vse ga bo se-
stavljal predlagamo, da se za člana izvoli
tudi Bojc Janeza, tako da se črta eden od
kandidatov za člana nadzornega sveta, ki ga
je predlagal začasni nadzorni svet.

K 4. točki dnevnega reda: sprejem skle-
pa o oblikovanju sklada lastnih delnic.

Predlog sklepa: “Točka se umakne z
dnevnega reda.”

Obrazložitev: menimo, da v tem trenut-
ku oblikovanje sklada lastnih delnic ni nuj-
no potrebno.

K 5. točki: sprejem sprememb in dopol-
nitev statuta.

5.1.  Predlog sklepa: predlog sprememb
in dopolnitev k 21. točki se ne sprejme.

Obrazložitev: glede na to, da že sedaj
družbo zastopa direktor na podlagi spre-
memb iz 20. člena pa bo imel tudi namestni-
ka, menimo, da podeljevanje pooblastil dru-
gim ni potrebno, posebej še zato, ker ima
ZGD jasne določbe o odgovornostih članov
uprave.

5.2. Predlog sklepa: za 22. členom se doda
nov prvi člen, ki se ne sprejme in se predlaga-
no besedilo nadomesti z novim, kot sledi:

Uprava potrebuje soglasje nadzornega
sveta za naslednje vrste poslov:

– investicije, ki presegajo posamično ali
skupno v enem poslovnem letu 10% osnov-
nega kapitala,

– določitev splošnih načel poslovne po-
litike,

– podelitev prokure,
– pridobivanje in odsvojitev deležev ozi-

roma delnic ter pridobivanje, odsvojitev in
ukinitev podjetij in obratov,

– pridobivanje, odsvojitev in bremenitev
nepremičnin, ustanovitev ali ukinitev po-
slovalnic,

– direktor obvešča nadzorni svet kvar-
talno o vseh poslih, ki presegajo 10% vred-
nosti kapitala družbe,

– najemanje posojil in dajanje kreditov,
ki posamično ali skupno presegajo 10% os-
novnega kapitala v poslovnem letu in inve-
sticij, ki posamično ali skupno v enem letu
presegajo 10% osnovnega kapitala.
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Obrazložitev: menimo, da za zgoraj na-
vedene, uprava nujno potrebuje soglasje
nadzornega sveta zato, ker so to posli, ki po
našem mnenju presegajo običajno poslova-
nje.

5.3. Predlog sklepa: za 22. čelnom se do-
da nov drugi člen, ki se ne sprejme in se
predlagano besedilo nadomesti z novim, kot
sledi:

Upravi in nadzornemu svetu pripada do-
biček, če je letni donos podjetja glede na
celotni kapital na dan 31. 12. za tekoče leto
večji od obrestne mere za enoletne depozi-
te in če se celoletni kapital podjetja v teko-
čem letu ni zmanjšal. Udeležba ne sme
zmanjšati letnega donosa glede na celotni
kapital družbe pod tako opredeljeno mejo.
O razdelitvi odloča skupščina na predlog
nadzornega sveta in uprave. V tem primeru
je uprava upravičena do udeležbe na do-
bičku do največ 2%, nadzorni svet pa do
največ 1%.

Obrazložitev: v zakonu o gospodarskih
družbah je v primeru uspešnega poslovanja
predvidena udeležba uprave in nadzornega
sveta na dobičku. Menimo, da je predlagana
5% višina za upravo nesorazmerno visoka,
zato predlagamo ustrezno znižanje. Glede
na odgovornosti, ki jih ima nadzorni svet pa
predlagamo, da so tudi oni udeleženi na do-
bičku v višini 1%.

5.4. K 38. členu
Predlog sklepa: ne sprejme se besedilo:

“...ter s pisnimi vabili vsem delničarjem.”
Obrazložitev: ne glede na objavo sklica

v dnevnem časopisju je prav, da so delni-
čarji o skupščini tudi pisno obveščeni, to
vsekakor ne predstavlja za upravo posebne-
ga stroška in zamude časa.

5.5. Predlog sklepa: ne sprejme se bese-
dilo prvega novega odstavka.

Obrazložitev: delnice so v nematerializi-
rani obliki. Zato to določilo statuta ni po-
trebno.

K 7. točki: imenovanje revizijske
družbe.

Predlog sklepa: “Za revizijsko družbo se
imenuje družba Abeceda iz Ptuja.”

Obrazložitev: glede na to, da so referen-
ce zgoraj imenovane družbe odlične, pred-
lagamo, da se jo imenuje za revizijsko
družbo.

Nama, d.d.
začasna uprava

Št. 14/96 Ob-4979

Na podlagi 9. člena statuta direktor go-
spodarske družbe BONA FIDE finanč-
no-ekonomske storitve in trgovina d.d. Ko-
per, Cesta Zore Perello Godina 2, Koper,
sklicuje

4. sejo skupščine
družbe BONA FIDE

finančno-ekonomske storitve in trgovina
d.d. Koper (v nadaljevanju: družba),
ki bo v ponedeljek, 30. 12. 1996 ob 13.

uri na sedežu družbe v Kopru, Cesta Zore
Perello Godina 2.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine: za predsednika skupščine se

izvoli Sancin, za preštevalca glasov pa Bi-
zovičar in Debevec.

3. Poročilo in obravnava poročila nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo nad-
zornega sveta v predloženem besedilu.

4. Obravnava in sprejem letnega pročila
za leto 1995.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me letno poročilo za leto 1995 v predlože-
nem besedilu.

5. Obravnava in odločanje o porabi či-
stega dobička za leto 1995.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me uporaba dobička za leto 1995 v predlo-
ženem besedilu.

7. Vprašanja in pobude delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na voljo v tajništvu uprave družbe v Kopru,
Cesta Zore Perello Godina 2 vsak delavnik
od 9. do 12. ure, v času 15. dni od dneva
objave dnevnega reda do vključno na dan
zasedanja skupščine.

BONA FIDE d.d. Koper
direktor družbe

Razne objave

Ob-4925

Na podlagi 81., 82., 90. in 92. člena sta-
novanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91 in
19/91), pravilnika o porabi sredstev Stano-
vanjskega sklada Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 19/92) in pravilnika o posebnih
pogojih delovanja neprofitnih stanovanjskih
organizacij (Ur. l. RS, št. 64/93), Stanovanj-
skega sklada Republike Slovenije na podla-
gi sklepa upravnega odbora z dne 7.  10.
1996 objavlja

razpis
posojil za neprofitne stanovanjske

organizacije,
ki pridobivajo najemna neprofitna
stanovanja z gradnjo, prenovo ali

nakupom
I. Splošna določila
Razpis posojil Stanovanjskega sklada

Republike Slovenije je namenjen
A) Pravnim osebam s sedežem na ob-

močju Republike Slovenije, ki:
1. so vpisane v register neprofitnih sta-

novanjskih organizacij pri Ministrstvu za
okolje in prostor,

2. bodo gradile oziroma že gradijo, pre-
navljajo ali kupujejo nova stanovanja ali
stara prazna stanovanja na demografsko
ogroženih območjih standardne kategorije
na lokacijah, ki so znotraj ureditvenih ob-
močij vodilnih naselij,

3. bodo pridobljena stanovanja oddale v
najem po prednostni listi, oblikovani na pod-
lagi javnega razpisa, kot to določa pravilnik
o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem
(Ur. l. RS, št. 26/95).

B) Stanovanjskim zadrugam, ki so vpi-
sane v register NSO in gradijo ali prenavlja-

jo stanovanja oziroma stanovanjske hiše v
zadružni lastnini.

Razpisana vsota za posojila v letu 1997
je 1.000,000.000 tolarjev.

II. Posebni pogoji
A) Neprofitne stanovanjske organizacije

(NSO), ki konkurirajo na ta razpis, morajo
izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:

1. imajo pravnomočno gradbeno dovo-
ljenje za gradnjo ali prenovo,

2. imajo sklenjeno kupoprodajno pogod-
bo oziroma predpogodbo za nakup stano-
vanj,

3. lahko dokažejo, da imajo zagotovlje-
nih 20% lastnih sredstev od gradbeno pro-
izvodne cene stanovanjske površine projek-
ta, s katerim konkurirajo na razpisu, oziro-
ma da so tolikšen del sredstev že vložile v
pripravo investicije,

4. lahko dokažejo, da jim je ali bo obči-
na omogočila najetje posojila, ki mora biti
po pogojih enakovredno posojilu Stanovanj-
skega sklada Republike Slovenije in v viši-
ni, ki omogoča dokončanje investicije,

5. da iz investicijskega programa izhaja,
da gradbeno proizvodna cena m2 stanovanj-
ske površine ne presega tolarske protivred-
nosti 1200 DEM na dan objave razpisa po
srednjem tečaju Banke Slovenije,

6. da imajo same kot tudi občine, kjer
leži projekt, s katerim konkurirajo na razpi-
su, poravnane vse obveznosti do Stanovanj-
skega sklada Republike Slovenije.

B) Stanovanjske zadruge, ki konkurirajo
na ta razpis, morajo izpolnjevati še nasled-
nje pogoje:

1. predložijo izjavo, da bodo lahko nji-
hovi člani zagotovili najmanj 40% potreb-
nih sredstev.

2. imajo pravnomočno gradbeno dovo-
ljenje za strnjeno izgradnjo najmanj 5 sta-
novanjskih hiš,

3. da gradijo oziroma prenavljajo stano-
vanja oziroma stanovanjske hiše, katerih
brutto površina ne presega 200 m2,

4. da iz investicijskega programa izhaja,
da gradbeno prodajna cena m2 stanovanjske
površine ne presega tolarske protivrednosti
1200 DEM za m2 na dan objave razpisa, po
srednjem tečaju BS.

III. Višina posojila in posojilni pogoji
1. Višina posojila, ki ga lahko dobi upra-

vičenec po tem razpisu, je 60% gradbeno
proizvodne cene stanovanjske površine pro-
jekta, ki konkurira na razpisu.

2. Obrestna mera za odobreno posojilo
je 3% letno in se obračunava na stanje glav-
nice. Glavnica se revalorizira skladno s
predpisi za ohranjanje realne vrednosti po-
sojila.

Odplačilna doba je največ 25 let.
Posojilo se črpa po situacijah glede na

opravljena dela, ob pogoju, da se istočasno
črpa sorazmeren delež iz posojila, ki ga je
zagotovila občina oziroma zadruga.

Posojilna pogodba mora biti sklenjena
najkasneje v 30 dneh po prejemu sklepa o
odobritvi posojila, sicer se šteje, da je NSO
odstopila od vloge za ta razpis.

Odobreno posojilo se obvezno zavaruje
praviloma z enim izmed naslednjih instru-
mentov:

– z bančno ali državno garancijo,
– s hipoteko na nepremičninah NSO, ki

so vpisane v zemljiški knjigi,
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– z zastavno pravico na državnih vred-
nostnih papirjih,

– zavarovanje pri zavarovalnici.
IV. Kriteriji za prednostno dodelitev po-

sojil
Prednost pri dodelitvi posojil po tem raz-

pisu imajo NSO, ki jim občina ali več ob-
čin:

– brezplačno prenese komunalno oprem-
ljeno ali neopremljeno stavbno zemljišče za
izgradnjo projekta, s katerim NSO konkuri-
ra na tem razpisu, pri čemer se šteje, da je
vrednost tega deleža maksimalno 25% konč-
ne cene za komunalno opremljeno zemljišče
oziroma 10% končne cene za komunalno
neopremljeno zemljišče,

– brezplačno prenese stavbo za prenovo,
– subvencionira gradbeno proizvodno

ceno stanovanj v primeru, da ta zaradi geo-
loških ali drugih objektivnih razlogov pre-
sega 1200 DEM/m2,

– omogoči oprostitev plačila davkov in
taks, ki so izvirni prihodek občine,

– sofinancira komunalno ureditev že pri-
dobljenega stavbnega zemljišča.

Prošnje bodo ocenjevane tudi glede na:
– strateški razvojni pomen naselja,
– vrsto gradbenega posega (intenzifika-

cija obstoječega naselja, zaokrožitev obsto-
ječe zazidave, prenova mestnih jeder),

– programsko in oblikovno vključevanje,
– primernost funkcionalnih povezav,
– infrastrukturno opremljenost,
– kvaliteto okolja,
– celovitost in kvaliteto zazidalne zasno-

ve,
– opremljenost ožjega stanovanjskega

območja,
– varnost stanovanjskega območja,
– ustreznost ureditve in rabe zemljišča,
– primernost strukture stanovanj v zgrad-

bi,
– tipološka primernost stanovanjske eno-

te,
– možnost integriranja in samostojnega

bivanja telesno prizadetih,
– ustreznost notranje organizacije stav-

be,
– ustreznost površine stanovanjskih enot,
– ustreznost skupnih prostorov v zgrad-

bi,
– ustreznost površin posameznih prosto-

rov stanovanja,
– funkcionalna ustreznost stanovanja,
– varnost bivanja v zgradbi,
– racionalnost projekta,
– ustreznost gradiva, zaključnih del in

instalacij,
– ustreznost predvidene tehnologije gle-

de na vrsto objekta,
– energetske varčnosti in primernosti

vzdrževanja stanovanj, pri čemer se ocenju-
je:

– toplotna zaščita (toplotna prehodnost
posameznih elementov),

– ogrevanje,
– relativno energetsko varčnost materia-

la za gradnjo,
– trajnost elementov in materiala,
– zahtevnost vzdrževanja (dostopnost do

elementa, enostavnost vzdrževanja, zaščite-
nost elementa),

– vpliva na okolje in ekološke primerno-
sti stanovanjskih enot, pri čemer se ocenju-
jejo:

– občutljivost okolja iz raznih vidikov
(zrak, voda, tla, hrup, socialno-estetski vi-
dik, možnost reciklaže),

– vpliv tehnoloških sistemov na okolje
in zdravstvena primernost projektiranega
materiala.

V. Natečajni postopek
NSO, ki želijo pridobiti posojilo po raz-

pisnih pogojih, lahko oddajajo popolne vlo-
ge od dneva objave razpisa do 1.  decembra
1997 v prostorih Stanovanjskega sklada Re-
publike Slovenije.

V okviru razpisane vsote bo odbor za
gradbeno-tehnične zadeve obravnaval vsa-
ko vlogo posamično in sprejel sklepe o odo-
britvi posojila do razpisane vsote.

Vloge, ki bodo prispele v razpisanem
roku, pa bo razpisana vsota že razdeljena,
bodo prednostno obravnavane v okviru na-
slednjega razpisa.

Vloge se oddajajo na posebnih obrazcih,
ki bodo na razpolago v prostorih Stanovanj-
skega sklada Republike Slovenije, Ljublja-
na, Poljanska cesta 31.

Vlogi je poleg obrazca in v njem zahte-
vanih prilog potrebno priložiti še:

– sklep Ministrstva za okolje in prostor
o vpisu pravne osebe v register NSO,

– investicijski program vključno z izra-
čunom stroškov komunalne ureditve zem-
ljišča, potrjenega od občinskega sklada
stavbnih zemljišč,

– terminski plan predvidene porabe sred-
stev,

– dokazilo o tem, da razpolagajo z 20%
lastnih sredstev (zaključni račun za leto
1995), ali pogodbe, ki izkazujejo, da so ta
sredstva že vložena v pripravo investicije
za projekt, s katerim konkurirajo na tem
razpisu, ali pogodbo z ustanoviteljem o za-
gotovitvi potrebnega dela lastnih sredstev,

– sklep o višini in pogojih, pod katerimi
je posojilo dodelila občina,

– izvleček prostorskih sestavin planske-
ga akta občine z označbo mikrolokacije v
merilu 1 : 5000,

– potrdilo pristojnega občinskega uprav-
nega organa, da je zemljišče, za katerega je
izdano lokacijsko dovoljenje, znotraj uredi-
tvenega območja vodilnega naselja in da je
sprejet PIA,

– izvleček iz zbirnika komunalnega
omrežja in naprav iz PIA,

– pravnomočno gradbeno dovoljenje,
– projekt za pridobitev gradbenega do-

voljenja, ki poleg z zakonom o graditvi ob-
jektov predvidene vsebine, vsebuje tudi zah-
teve, predvidene v 7., 8., 9., 10. in 11. členu
pravilnika o izdelavi tehnične dokumenta-
cije (Ur. l. SRS, št. 40/89),

– projekt (opis) tehnoloških rešitev, na
podlagi katerega je možna presoja kriterijev
iz IV. točke tega razpisa,

– kupoprodajno pogodbo ali predpogod-
bo za nakup stanovanj,

– ustrezen akt, s katerim je občina NSO
odobrila katero od ugodnosti iz prvega od-
stavka IV. točke tega razpisa.

Sklepe o odobritvi posojila bo sprejel
odbor za gradbeno-tehnične zadeve v 30
dneh po oddaji popolne vloge, prosilci pa
bodo o sklepih obveščeni v nadaljnjih os-
mih dneh. Vsi projekti bodo po pridobitvi
uporabnega dovoljenja vrnjeni.

Stanovanjski sklad RS

Št. 604/96 Ob-4938A

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za aplikativne

in razvojno raziskovalne projekte za leto
1997 za potrebe Mestne občine

Ljubljana
Razpisane raziskave:
1. Vsebinska zasnova metod, modelov in

postopkov računalniške podpore za pripra-
vo in za postopek sprejema mestnega pro-
storskega plana Ljubljane,

2. Vsebinska zasnova uporabe internega
in javnega računalniškega omrežja za po-
trebe urejanja prostora MOL,

3. Javni spomeniki v Ljubljani kot sim-
boli narodne (slovenske) identitete,

4. Mreža in sistem upravljanja ter vzdr-
ževanja športnih objektov in površin za po-
trebe ljubljanskega športa do leta 2005,

5. Zgodovina sodobnega plesa v Ljub-
ljani,

6. Problematika subvencioniranja stano-
vanjskih najemnin in drugih stroškov v zve-
zi z uporabo najemnih stanovanj,

7. Zgodovina Ljubljanice kot plovne po-
ti in arheoloških najdb,

8. Otroška igrišča v Ljubljani,
9. Predlogi sanacije območij razpršene

poselitve,
10. Prostori drugačnosti v Ljubljani,
11. Pogoji za razvoj pogajalskega mode-

la usmerjanja poselitve.
Pogoji
Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe iz Slovenije, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij pri MZT
oziroma imajo status zasebnega razisko-
valca.

Merila za izbiro projektov
Predlogi projektov bodo razvrščeni na

prednostno lestvico, tako da bodo imeli
prednost tisti projekti:

1. katerih nosilci in sodelavci izkazujejo
ustreznejše znanstvene in strokovne refe-
rence,

2. ki imajo zagotovljeno sofinanciranje s
strani ostalih pravnih organov in drugih upo-
rabniških organizacij,

3. ki izkazujejo večjo racionalnost pri
uporabi raziskovalnih potencialov in večjo
varčnost pri planiranju stroškov,

4. ki so neposredno ali posredno koristni
in pomembni za mesto Ljubljana.

Orientacijska vrednost razpisanih projek-
tov je 21,000.000 SIT.

Rok oddaje prijav je do vključno
10. januarja 1997 na naslov: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za kul-
turo in raziskovalno dejavnost, Novi trg 2,
1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici s pripisom
“Ne odpiraj! Razpis raziskovalnih projek-
tov”. MOL bo z ekspertnim sistemom opra-
vila postopek evalvacije ponudb. Predlaga-
telji projektov bodo pisno obveščeni o izbo-
ru najkasneje v tridesetih dneh po sprejetju
proračuna Mestne občine Ljubljana za leto
1997.

Obrazce za prijave projektov, izhodišča
in cilje razpisanih projektov ter morebitne
dodatne informacije lahko predlagatelji do-
bijo pri MOL, Mestna uprava, Oddelek za
kulturo in raziskovalno dejavnost, Novi trg
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2/I , Ljubljana, telefon 223-063, 125-72-79,
faks 223-063 vsak dan med 8. in 15. uro.

Ob-4938B

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb pospeševanja

raziskovalne in inovativne dejavnosti
za potrebe Mestne občine Ljubljana

za leto 1997
Predmet razpisa je:
I. sofinanciranje znanstvenega in stro-

kovnega tiska oziroma odkup dela naklad,
II. sofinanciranje znanstvenih in strokov-

nih posvetov oziroma seminarjev.
I. MOL bo sofinancirala znanstveni in

strokovni tisk oziroma odkupila del naklad
tiska, ki bo vsebinsko oziroma teritorialno
osredotočen na MOL.

1. Prijava na razpis mora vsebovati:
– podrobno vsebino publikacije,
– pisno recenzijo ponudbe; recenzent, ki

je ugleden znanstvenik s področja, oceni
primernost vsebine, strokovnost pisca pub-
likacije ter neposredno koristnost za MOL,

– predračun tiskarne,
– datum predvidenega izida publikacije.
2. Merila za izbor so:
– pomen in aktualnost vsebine za MOL,
– ugled pisca publikacije,
– varčnost pri izdaji.
3. Na razpis se lahko prijavijo pravne

osebe, ki so registrirane za opravljanje za-
ložniške dejavnosti.

II. Naročnik bo sofinanciral znanstvene
oziroma strokovne posvete oziroma semi-
narje, ki bodo vsebinsko oziroma teritorial-
no osredotočeni na probleme in nadaljnji
razvoj MOL.

1. Prijava na razpis mora vsebovati:
– vsebinsko utemeljitev ter utemeljitev

potrebe po organiziranju posveta oziroma
seminarja,

– seznam vabljenih predavateljev,
– predračun organizacije posveta,
– seznam že organiziranih posvetov ozi-

roma seminarjev.
2. Merila za izbor:
– aktualnost tematike, pričakovana od-

zivnost ter ugled vabljenih predavateljev,
– neposredna koristnost vsebine za

MOL,
– racionalna in varčna izvedba.
3. Na razpis se lahko prijavijo pravne

osebe, ki so praviloma vpisane v evidenco
raziskovalnih organizacij MZT.

Skupne določbe
1. Orientacijska vrednost za sofinancira-

nje tiska in posvetov skupaj je 4,000.000 SIT.
2. Ponudbe je potrebno oddati priporo-

čeno po pošti ali osebno v zaprti kuverti s
pripisom “Ne odpiraj! Razpis za sofinanci-
ranje tiska” oziroma “razpis za sofinancira-
nje strokovnih posvetovanj” do vključno
10. januarja 1997 na naslov: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za kul-
turo in raziskovalno dejavnost, Novi trg 2,
1000 Ljubljana.

3. MOL bo z ekspertnim sistemom opra-
vila postopek evalvacije ponudb. Ponudniki
bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje v
tridesetih dneh po sprejetju proračuna Mest-
ne občine Ljubljana za leto 1997.

4. Ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije po telefonu 223-063 in 125-72-79,
Faks 223-063 vsak dan od 8. do 15. ure.

Mestna občina Ljubljana

Ob-4926

Z namenom, da bi vzpodbudili mlade
raziskovalce v Republiki Sloveniji k čim
boljšim dosežkom in njihovim pisnem ter
ustnem objavljanju, Institut “Jožef Stefan”
objavlja

javni razpis
za zlati znak Jožefa Stefana, s katerim

bodo nagrajeni izbrani doktorati s področja
naravoslovno-matematičnih, tehničnih in
njim sorodnih ved. Za leto 1997 bo znak
podeljen doktorjem znanosti,

– ki so uspešno zagovarjali doktorsko de-
lo po 1. oktobru 1993,

– ki so bili ob zagovoru mlajši kot 32 let
oziroma 33 let za področje medicine,

– katerih doktorska dela so s področij, ki
so uveljavljena, se razvijajo in tečejo v Slo-
veniji, in za katera so bili doktorati podelje-
ni v Sloveniji, in katerih doktorsko delo je
vzbudilo odmev mednarodne strokovne jav-
nosti z objavljenimi dosežki oziroma s po-
tencialom za prenos znanja v prakso.

Kandidate lahko prijavijo posamezniki
ali organizacije. Predlogu morajo predložiti
zahtevane strokovne odgovore za presojo o
upravičenosti do nagrade, ki jih pripravi
mentor ali drugi raziskovalci z ožjega stro-
kovnega področja, na katero se nanaša dok-
torsko delo.

Izbiro in podelitev bo vodil odbor za
podelitev zlatega znaka Jožefa Stefana pri
Institutu “Jožef Stefan” v Ljubljani. Odloči-
tve odbora so dokončne. Podeljeni bodo naj-
več trije znaki.

Nagrade za leto 1997 bodo podeljene  na
slovesnosti ob obletnici rojstva Jožefa Ste-
fana, predvidoma 24. marca 1997.

Doktorji, ki bodo dobili nagrade, bodo
povabljeni, da svoja dela predstavijo na pre-
davanjih, ki bodo organizirana na Institutu
“Jožef Stefan”.

Predloge na razpis je potrebno poslati na
naslov: Institut “Jožef Stefan”, Jamova 39,
Ljubljana, s pripisom “za zlati znak”.

Odbor bo upošteval predloge, ki bodo
prispeli do vključno 10. 1. 1997.

Podrobna navodila in razpisne pogoje
dobite na Institutu “Jožef Stefan”, pri Pa-
vletu Podlipniku (tel. 1773-900).

Institut “Jožef Stefan”
Ljubljana

Ob-4937

Republiški zavod za zaposlovanje v
skladu z 52. in 53. členom zakona o zapo-
slovanju in zavarovanju za primer brezpo-
selnosti (Ur. l. RS, št. 5/91) objavlja pro-
grame javnih del v Republiki Sloveniji za
leto 1997

javni razpis
za programe javnih del v Republiki

Sloveniji za leto 1997
Pogoji razpisa
1. Na razpisu lahko sodelujejo kot na-

ročniki javnih del občine, zveze, društva,
ustanove, javni zavodi oziroma druge ne-
profitne organizacije ali državne institucije.

2. Pri organiziranju in izvajanju javnih
del sodelujejo naročniki javnih del, izvajal-
ci in Republiški zavod za zaposlovanje.

3. Razpis programov javnih del v Repub-
liki Sloveniji za leto 1997 je odprt do porabe
sredstev, namenjenih javnim delom v prora-
čunu Republike Slovenije za leto 1997.

4. Prednost pri izbiri bodo imeli progra-
mi, ki bodo predstavljali prispevek k lokal-
nim razvojnim iniciativam in dosedanji us-
pešni programi.

Navodila za sodelovanje na razpisu
1. Prijave na razpis se pošiljajo pristojni

Območni enoti Republiškega zavoda za za-
poslovanje do vsakega 15. v mesecu.

2. Prijava mora vsebovati:
– naziv programa javnega dela;
– predstavitev programa javnega dela;
– navedbo izvajalca javnega dela;
– potrebno število brezposelnih, vklju-

čenih v javna dela, zahtevano stopnjo izo-
brazbe in značilne poklice, posebna znanja
in druge zahteve za vključitev v javno delo;

– oceno možnosti trajnega zaposlovanja;
– čas trajanja javnega dela;
– predviden program usposabljanja;
– predviden začetek javnega dela;
– potrebna sredstva in vire financiranja;
– potrditev programa in virov financi-

ranja.
3. Odobravanje programov javnih del
Odbor za izbor javnih del sprejema pro-

gram javnih del upoštevaje:
– mnenje Območne enote Republiškega

zavoda za zaposlovanje o primernosti pro-
grama javnih del oziroma ciljev, zaradi ka-
terih se izvajajo programi javnih del;

– javni interes, ki ga izrazi naročnik jav-
nega dela;

– zagotovljene vire financiranja;
– sredstva namenjena javnim delom v

proračunu Republike Slovenije za l. 1997;
– kvaliteto programa dopolnilnega uspo-

sabljanja udeležencev.
Odbor za izbor javnih del obravnava

prispele prijave enkrat mesečno.
4. Obveznosti partnerja pri izvajanju jav-

nih del
Republiški zavod za zaposlovanje zago-

tavlja:
– izbor brezposelnih oseb za izvajanje

javnega dela;
– denarno pomoč v višini do 80% neto

zajamčenega osebnega dohodka mesečno od
dneva vključitve v javno delo oziroma od
dneva, ko se izteče pravica do denarnega
nadomestila oziroma denarne pomoči, ki jo
je brezposelna oseba že pridobila;

– kritje prispevka za pokojninsko in in-
validsko zavarovanje;

– kritje prispevka za zdravstveno zava-
rovanje;

– kritje stroškov zdravniškega pregleda,
– kritje stroškov dopolnilnega usposab-

ljanja udeležencev s kriteriji priprave de-
lavcev na zaposlitev;

– kritje stroškov prehrane in prevoza na
delo;

– dodatno usposabljanje izvajalcev jav-
nih del.

Naročnik javnih del zagotavlja:
– stimulativni del nagrade v višini razli-

ke do 70% plače za enaka dela oziroma
podobna dela v skladu s splošno kolektivno
pogodbo;
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– sredstva za izvedbo programa;
– pridobitev potrebnih soglasij za priče-

tek javnih del;
– izbiro strokovnega izvajalca javnih del.
Izvajalec javnih del zagotavlja:
– uvajanje udeležencev v delo;
– organiziranje dela s polnim delovnim

časom;
– mentorstvo in strokovni nadzor;
– dopolnilno usposabljanje v skladu s

prijavljenim programom;
– varnost pri delu in zaščitna sredstva;
– zavarovanje za primer nesreče pri delu

in poklicne bolezni;
– nezgodno zavarovanje.
Dodatne informacije in pojasnila dajejo:

Centralna služba Republikega zavoda za za-
poslovanje, Ljubljana, Glinška ulica 12, ozi-
roma pristojne Območne enote Republiške-
ga zavoda za zaposlovanje Celje, Koper,
Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota,
Nova Gorica, Novo mesto, Sevnica in Vele-
nje.

Republiški zavod za zaposlovanje,
Ljubljana

Ob-4910

Kolpa, d.d., uvoz-izvoz, Rosalnice 5,
Metlika razpisuje

javno zbiranje ponudb
za odprodajo nepremičnin

1. Enainpolsobno zasedeno stanovanje
št. 7 v I. nadstropju stanovanjskega bloka
na ulici 1. maja 2 v Metliki.

2. Stanovanjski blok, v katerem se naha-
ja stanovanje, stoji na zemljišču parc. št.
2271/2 in 2280/1 ZK.VL. št. 2233, k.o. Met-
lika. Parcelacija ni zavedena.

3. Pričakovana cena je 38.590 DEM.
4. Na razpis lahko pošljejo svoje pisne

ponudbe fizične osebe in pravne osebe.
5. Pisne ponudbe morajo biti poslane na

naslov Kolpa, d.d., Rosalnice 5, 8330 Met-
lika priporočeno v zaprti kuverti z označbo
“nepremičnina”.

6. Javno zbiranje ponudb je odprto do
vključno 10. 12. 1996.

7. Pisna ponudba mora vsebovati:
– predmet ponudbe;
– plačilne pogoje oziroma način plačila;
– overjen izpisek registracije št. (1 in 6)

za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni;

– overjeno fotokopijo potrdila o držav-
ljanstvu Republike Slovenije za fizične ose-
be;

– dokazilo, da je ponudnik položil 10%
varščine od pričakovane cene na žiro račun
Kolpe, d.d. 52130-601-14648 pri APP v No-
vem mestu.

8. Komisijsko odpiranje ponudb bo jav-
no, opravljeno dne 13. 12. 1996 v sejni sobi,
Kolpa, d.d., Rosalnice 5, 8330 Metlika ob
13. uri.

9. Ponudniki  bodo  o  odločitvi  obveš-
čeni v roku 8 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

10. Ponudba ne zavezuje prodajalca k
sklenitvi pogodbe.

11. Ponudnik, ki bo na razpisu izbran,
mora skleniti pogodbo v roku 5 dni po pre-
jemu obvestila s strani prodajalca.

12. Kupec mora celotno kupnino plačati
v skladu s sklenjeno pogodbo, s tem, da se

že vplačana varščina upošteva v kupnino.
Če kupec v pogodbeno določenem roku ne
plača celotne kupnine se šteje, da je odsto-
pil od pogodbe. V tem primeru pripada varš-
čina prodajalcu.

13. Ponudnikom, ki ne bodo uspeli na
razpisu, bo varščina vrnjena brez obresti v
roku 8 dni po opravljenem izboru.

14. Prometni davek in druge dajatve v
zvezi z lastništvom plača prodajalec.

15. Stanovanje se prodaja po sistemu vi-
deno-kupljeno! Poznejših reklamacij ne bo-
mo upoštevali.

Kolpa, d.d., Metlika

Ob-4912

Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-
tutom objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Li Savinja Celje, d.o.o., Ma-

riborska 116, Celje.
Predmet prodaje:
– 351 navadnih imenskih delnic Banke

Celje, d.d.,
– 36 prednostnih imenskih delnic Banke

Celje, d.d., po ceni 8.500 SIT za eno delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z

določili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki  delnic  na  ime,  ki  s  pismenim
sporočilom  izjavijo,  da  sprejmejo  po-
nudbo.

Ponudba veže ponudnika vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 13. 12. 1996. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, 3000 Ce-
lje.

Št. 906/96 Ob-4919

Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-
tutom objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.

Prodajalec: IKOM, p.o., v stečaju, Šmar-
je 180, 3240 Šmarje pri Jelšah.

Predmet prodaje:
– 128 navadnih imenskih delnic Banke

Celje, d.d.,
– 13 prednostnih imenskih delnic Banke

Celje, d.d.,
Cena: 8.250 SIT za eno delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z

določili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki  delnic  na  ime,  ki  s  pismenim
sporočilom  izjavijo,  da  sprejmejo  po-
nudbo.

Ponudba veže ponudnika vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 9. 12. 1996. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe  zbira  Banka  Celje,  d.d.,
Celje,  Sektor  zakladništva,  Vodnikova  2,
3000 Celje.

Banka Celje, d.d.

Ob-4924

Silan, d.o.o., Ljubljana na temelju poob-
lastila Biroreklam, p.o., Miklošičeva 14/II,
Ljubljana, objavlja

ponovno javno dražbo
dveh enot poslovnega prostora

1. Predmet prodaje sta dve enoti poslov-
nih prostorov, ki so del večjega prostora –
stanovanja v celotni izmeri 157,89 m2. Na-
haja se v drugem nadstropju na sedežu pro-
dajalca. Stanovanje je last prodajalca, to je
DP Biroreklam, p.o., Miklošičeva 14/II,
Ljubljana.

Lastninska pravica prodajalca je vpisana
v vl. št. 615, parc. št. 462 k.o. Tabor.

Enoti, ki se prodajata skupaj predstavlja-
ta 26,50% vložka prodajalca.

Enota A meri 18,60 m2.
Enota B (v cenilnem mnenju označena

kot B1, B2, B3) pa meri 23,24 m2.
Prodaja se po načelu videno – kupljeno.
Cenilno mnenje s skico položaja posa-

mezne enote glede na celoto, last prodajal-
ca, ki se prodaja je na voljo na vpogled med
9. in 14. uro na sedežu Silan, d.o.o., Dalma-
tinova 10, Ljubljana. Predmeta prodaje si
kupec lahko ogleda na kraju samem po pred-
hodno potrjenem terminu med 12. in 13.
uro.

Oba prostora sta zasedena na temelju po-
samezne pogodbe o najemu poslovnega pro-
stora.

Pogodbo za prostor A je moč odpovedati
šele po 31. 12. 1998.

Podrobnejša dražbena pravila, vpogled v
cenilno mnenje in druge informacije so na
voljo na Silan, d.o.o., Ljubljana, Dalmati-
nova 10, tel. 061/133 31 38. Izhodiščna ce-
na prostora A je 37.200 DEM in enote B
46.480 DEM.

Prednost bo imel kupec obeh prostorov
hkrati. Javno se pozivajo vsi, ki imajo na
prostorih predkupno ali drugo sorodno pra-
vico, da se dražbe kot dražitelji udeležijo,
sicer jim lastnik ne jamči nobenih pravic.
Na dražbo bodo lahko pristopili le tisti, ki
bodo dva dni pred dražbo nakazali 10% iz-
klicne cene na ŽR lastnika št.
50100-601-11646 z oznako “za dražbo”.
Dražba bo potekala dne 17. 12. 1996 ob 12.
uri na sedežu posrednika Silan, d.o.o., Ljub-
ljana.

Biroreklam, p.o., Ljubljana
zanj Silan, d.o.o., Ljubljana

Št. 777-23/96 Ob-4911

Javni razpis
za podelitev koncesije za izgradnjo in
upravljanje omrežja za distribucijo

zemeljskega plina
1. Razpisovalec: Občina Litija.
2. Naziv objekta: Omrežje za distribuci-

jo zemeljskega plina.
3. Lokacija: Območje Občine Litija.
4. Roki
Pričetek del na izgradnji omrežja za di-

stribucijo zemeljskega plina se začne takoj
po podpisu koncesijske pogodbe oziroma
takoj po pridobitvi vseh potrebnih soglasij
in dovoljenj. Rok za dokončanje plinifika-
cije bo opredeljen v koncesijski pogodbi.

5. Obseg in vsebina koncesije
Koncesija se daje za dobo 29 let. Doba
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trajanja koncesije prične veljati s 1. januar-
jem leta, ki sledi letu v katerem začne doba-
va s plinom. Distribucija zemeljskega plina
se nanaša na široko potrošnjo in ostalo nein-
dustrijsko porabo kot so šole, vrtci, zdravs-
tveni domovi in drugi javni objekti ter manj-
ša obrt.

Koncesija se koncesionarju daje z na-
slednjimi pogoji:

– da na svoje stroške izdela energetski
posnetek občine za vse večje kraje, ki mora
biti potrjen s strani Geoplina, d.o.o., Ljub-
ljana in mora vsebovati:

– letne količine porabe po letih do le-
ta 2007;

– maksimalni pretoki v 3. letu obrato-
vanja in maksimalni pričakovani pretoki, ko
bodo priključeni vsi porabniki;

– mesečna dinamika, ko bo večina po-
rabnikov priključenih (okoli leta 2003);

– pregled obstoječega stanja,
– da samostojno in na svoje stroške iz-

dela preostalo dokumentacijo in pridobi po-
trebna dovoljenja za izgradnjo omrežja za
distribucijo zemeljskega plina;

– da na svoje stroške zgradi omrežje za
distribucijo zemeljskega plina;

– da v mestu Litija in Šmartnem pri Litiji
zagotovi distribucijo plina iz plinovoda in
ne rezervoarjev;

– da zagotavlja uporabnikom kontinui-
rano in kvalitetno dobavo zemeljskega pli-
na;

– da po potrebi širi omrežje za distribu-
cijo plina, kolikor to ne bo povzročalo mo-
tenj pri oskrbi porabnikov plina;

– da si potencialni distributer zagotovi
soglasje dobavitelja zemeljskega plina, to je
Geoplin, d.o.o., Ljubljana;

– da skrbi za vzdrževanje in ohranjanje
mreže za distribucijo plina v skladu z zako-
nodajo, ki velja in se uporablja v Republiki
Sloveniji.

6. Ostale podatke in osnutek pogodbe
dobijo ponudniki na sedežu Občine Litija,
Jerebova ul. 14, pri načelniku Oddelka za
gospodarsko  infrastrukturo,  Antonu  Ko-
viču.

7. Vsebina ponudbe
Ponudba mora biti izdelana na način, kot

to določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

Poleg predpisanih elementov mora po-
nudba vsebovati naslednjo dokumentacijo:

– energetski posnetek;
– idejni projekt oziroma študijo s prika-

zom predvidenega omrežja in njegovih po-
membnejših sestavnih delov, tehnične rešitve;

– terminski plan plinifikacije po naseljih
ter opredelitev faz izgradnje;

– oceno vrednosti celotne naprave;
– finančni plan investicije, vire in način

financiranja ter program zagotovitve sred-
stev za izgradnjo omrežja za distribucijo
zemeljskega  plina  in  njihovo  upravlja-
nje;

– program in pogoje prodaje plina ter
pogoje in način upravljanja z omrežjem;

– garancija za pravočasno in kvalitetno
izvedbo naloge;

– soglasje dobavitelja zemeljskega plina
– Geoplin, d.o.o., Ljubljana;

– izjavo, da se bo pri vseh aktivnostih v
zvezi z razpisanim projektom upoštevalo

vse veljavne republiške in lokalne predpise,
zahteve in priporočila, ki se ali se bodo
kakorkoli nanašali na projekt.

8. Kriteriji za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– strokovna usposobljenost ponudnika za
prevzem razpisane koncesije;

– finančna sposobnost ponudnika za iz-
vedbo projekta z garancijo banke;

– kvaliteta ponujenega sistema;
– nižji stroški individualnih odjemalcev

za priključitev na plinsko omrežje ter oblike
strokovne in finančne pomoči za izgradnjo
priključkov na plinovodno omrežje;

– krajši roki izgradnje plinovodnega si-
stema;

– reference ponudnika s področja pro-
jektiranja, izgradnje in upravljanja plino-
vodnega omrežja.

9. Prijava na razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo podjet-

ja, registrirana v Republiki Sloveniji. Inte-
resenti morajo poslati ponudbe v zapečateni
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
podelitev koncesije za plinifikacijo,” na na-
slov Občina Litija, Oddelek za gospodarsko
infrastrukturo, Jerebova ulica 14, Litija.
Ovojnica s prijavo mora tako opremljena
prispeti – ne glede na vrsto prenosa – do
28. 3. 1997 do 8. ure.

10. Odpiranje ponudb bo javno, dne
28. 3. 1997 ob 9. uri v mali sejni sobi Obči-
ne Litija. Pri odpiranju ponudb morajo ime-
ti prisotni predstavniki ponudnikov pisme-
na pooblastila za zastopanje.

Upoštevale se bodo le tiste ponudbe, ki
bodo vsebovale vse pogoje tega razpisa.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da lahko
brez pojasnila izloči kateregakoli ponudni-
ka, ali pa ne izbere nobenega.

11. Izid javnega razpisa
O izidu javnega razpisa bodo ponudniki

obveščeni pisno v roku 45 dni po odpiranju
ponudb.

Občina Litija

Ob-4977

Občina  Sevnica,  Glavni  trg  19 a,
Sevnica,  na  podlagi  36.  člena  zakona  o
gospodarskih  javnih  službah  (Ur.  l.  RS,
št.  32/93),  26.  člena  zakona  o  varstvu
okolja (Ur. l. RS, št. 32/93), 3. člena odlo-
ka o gospodarskih javnih službah v Občini
Sevnica (Ur. l. RS, št. 70/94) in 9. člena
odloka o načinu in prostorski zasnovi
opravljanja gospodarskih javnih službah v
Občini  Sevnica  (Ur.  l.  RS,  št.  72/95)
objavlja

javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje

lokalne javne službe za pregledovanje,
nadzorovanje in čiščenje kurilnih

naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva zraka na območju Občine

Sevnica

1. Koncedent: Občina Sevnica, Glavni
trg 19 a, Sevnica.

2. Predmet koncesije: izvajanje lokalne
javne službe za pregledovanje, nadzorova-
nje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vo-
dov in zračnikov zaradi varstva zraka in
vodenje katastra emisij iz malih in srednjih
kurilnih naprav.

3. Obseg koncesije: celotno območje Ob-
čine Sevnica. Razpisna koncesija se podeli
le enemu koncesionarju.

4. Trajanje koncesije: koncesijsko razmer-
je se sklepa za določen čas, za dobo 10 let.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kon-
cesionar:

– da je pravna oseba, vpisana v sodni
register ali samostojni podjetnik prijavljen
pri ustrezni davčni upravi v RS;

– da je registriran za opravljanje dimni-
karske dejavnosti;

– da je ustrezno tehnično opremljen za
izvajanje koncesije;

– da ima zadostno število strokovnih ka-
drov za učinkovito opravljanje dimnikarske
službe;

– da dokaže strokovno in kadrovsko us-
posobljenost za vzpostavitev in vodenje ka-
tastra emisij iz malih in srednjih kurilnih
naprav;

– da predloži reference o dosedanjem
delu;

– da poda pismeno izjavo, da bo sklenil
zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki
jo z opravljanjem javne službe lahko pov-
zroči tretji osebi, državi ali občini;

– da poda pismeno izjavo, da bo v pri-
meru, da bo izbran, sprejel vse obveznosti
iz koncesijskega akta.

6. Vsebina ponudbe:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz

predhodne točke:
– predlog cene za opravljanje storitev z

opcijo ponudbe:
– predlog nadomestila, ki ga je konce-

sionar pripravljen plačevati koncedentu.
7. Merila za izbor:
– izpolnjevanje pogojev iz 5. točke tega

razpisa;
– cene;
– način zagotavljanja izvajanja katastra

emisij iz kurilnih naprav;
– celovitost ponudbe;
– druge posebne ugodnosti koncesio-

narja.
8. Pismene ponudbe z zahtevanimi do-

kazili morajo biti oddane v zapečateni ku-
verti z naslovom: Občina Sevnica, Oddelek
za okolje in prostor, Glavni trg 19 a, 8290
Sevnica, s pripisom “Ne odpiraj – ponudba
koncesija dimnikarstvo”.

Pri izbiri koncesionarja bodo upošteva-
ne le pravilno opremljene in popolne po-
nudbe, ki bodo na naslov koncedenta pris-
pele do 13. 12. 1996 do 9. ure.

Javno odpiranje ponudb bo isti dan po
zaključenem zbiranju ob 10. uri v sejni sobi
Občine Sevnica, Glavni trg 19 a.

O izbiri koncesionarja bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v 15 dneh po spreje-
mu sklepa o izbiri koncesionarja na občin-
skem svetu.

Izbranemu koncesionarju bo izdana od-
ločba in na njeni podalgi, po pravnomočno-
sti, sklenjena koncesijska pogodba.

9. Kontaktna oseba za dajanje informa-
cij je Roman Perčič, Občina Sevnica, tel.
0608/41-221.

Občina Sevnica

Ob-4927

Sojič Rajko, Mestni trg 16, Slovenske
Konjice, preklicuje štampiljko, z naslednjo
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vsebino: IGRALNI AVTOMATI, SOJČ
RAJKO s.p., Mestni trg 16, 3210 SLOVEN-
SKE KONJICE, tel. 063/755-790.

Ob-4928

Rdeči križ Slovenije, Območna organi-
zacija Trebnje, preklicuje štampiljko okro-
gle oblike, premera 20 mm z vsebino: Rdeči
križ Slovenije Območna organizacija Treb-
nje–1 – v sredini je znak rdečega križa.

Ob-4929

Slip, d.o.o., Dragomer, Vrtna pot 2, Bre-
zovica, na osnovi revizijskega zapisnika št.
031024/96, preklicuje naslednje zavaroval-
ne police družbe Adriatic, d.d.:

Zavarovalni zastopnik 031003002
1-AO: 81464, 81466, 281996, 342736;

1-STAN; 51037, 51038, 51039, 51040,
51041, 51042, 51043, 51044, 51045, 51046,
51047, 51048, 51049, 51050; 1-IM: 73625;
1-KOP: 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536,
3537, 3538, 3539, 3540; 1-N: 15759;1-TZ:
8041, 8042, 8043, 8044, 8045, 8046, 8047,
8048, 8049, 8050; 6-MOT: 6545, 9777, 9778,
9779, 9780; 7-N: 1573, 1574, 1575, 1576,
1577, 1578, 1579, 1580, 2894, 2895, 2896,
2897, 2898, 2899, 2900; SE-ŽI-95: 4142,
4143, 4144, 4147, 12551; AA-PT: 301; OZ-3:
58001, 64218; S-T-44: 300; Z-3: 53888,
53897, 53898, 53899, 105682, 105697,
105698; ZK: 71865, 71883, 91819, 91829,
136329, 381304, 308621, 320093, 360235,
360239, 360248, 394494, 380697.

Ob-4930

Iteo, d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana, pre-
klicuje delovno dovoljenje, št. PD:B537371
z dne 16. 9. 1996 izdano na ime Cook Jacob
Eugene.

Ob-5009

JATA MESO, d.d., Hladilniška 34, Ljub-
ljana Polje, preklicuje izkaznico o prostovolj-
nem zdravstvenem zavarovanju za našo bivšo
delavko Derviševič Suvada 1601962107394,
Levarjeva 16, 1000 Ljubljana.

Cegner Branko, Selnica ob Muri 60/a,
Ceršak, preklicuje priglasitveni list, opra-
vilna št. 043697/0387/00-75/1995. g-68214

Hrušovar Mojca, Senuše 51, Leskovec,
preklicuje reprezentativno obrtno dovole-
nje, št. 040047/0307/00-2911995. g-68203

Lekić Branko, Raičeva ulica 43, Ljublja-
na, preklicuje štampiljko z napisom Lekić
Branko Raičeva 43 Gradbeništvo in te-
sarstvo s. p. tel 375-678. s-68056

Mavmudoski Nedžbedin, Struga, prek-
licuje štampiljko pravokotne oblike z napi-
som Zidarstvoin fasaderstvo Mavmudoski
Nedžbedin Dantejeva 2 Izola. s-68141

Pešl Jožek, Polički vrh 8, Jarenina, prek-
licuje obrtno dovoljenje, št.
043626/0386/00-7571995. g-68113

Breznik Srečko s. p., Grčarjeva 38, Ma-
ribor, preklicuje štampiljko oglate oblike z
napisom Pletiljstvo vlivanje sveč Srečko
Breznik Grčarjeva 38 Maribor tel/fax
062/511-134. m-1624

Antić Željko, Cesta VI/24, Ljubljana,
potni list št. AA 770180. s-68256

Antolin Dušan, Bakovci, Vrtna 6, Mur-
ska Sobota, potni list št. AA 028461.
p-68043

Bajc Anton, Jelša 17, Litija, potni list št.
BA 170297. s-68180

Bartolić Zorko, Fabianijeva ul. 25, Ljub-
ljana, potni list št. AA 459509. s-68003

Bergelj Alenka, Žirovnica 60, Žirovnica
64274, potni list št. AA 573223, izdala UE
Jesenice 9. 11. 1992. s-68160

Bregar Nina, Jagnjenica 10/b, Laško,
potni list št. AA 847260. p-68081

Bregar Silva, Rožna dolina c I/6, Ljub-
ljana, potni list št. AA 310787. s-68105

Breznik Srečko, Grčarjeva 38, Maribor,
priglasitveni list, št.
048667/3813/00-74/1995. m-1625

Cizerl Anton, Domadenikova 10, Lim-
buš, potni list št. AA 371516. p-68018

Čebulj Primož, Ob suhi 18, Ravne na
Koroškem, potni list št. AA 126718.
p-68253

Četojević Milka, Ulica Iga Grudna 17,
Ljubljana, potni list št. AA 459661. s-68055

Čop Robert, Beblerjev trg 1, Ljubljana,
potni list št. AA 244193. s-68136

Dolenc Sonja, Vodopivčeva ul. 12,
Kranj, potni list št. AA 706203. s-64132

Dujmovič Milovan, Tomšičeva ulica 41,
Slovenj Gradec, potni list št. AA 193099.
p-68097

Fabjan Marija, Ul. Danila Bučarja 23,
Črnomelj, potni list št. AA 38712. p-68080

Fajdiga Brigita, Klunova ulica 10, Ljub-
ljana, potni list št. BA 291417. s-68102

Frank Rene, Gregorčičeva ulica 57, Mur-
ska Sobota, potni list št. AA 412377. p-68045

Gerdina Janez, Šentjanž 34, Rečica ob
Savinji, potni list št. BA 7505. p-68205

Goja Denis, Padna 57, Piran, potni list
št. AA 209455. p-68098

Gojič Dušan, Gatina 3, Grosuplje, potni
list št. AA 663712. S-68169

Grabler Franc, Dramlje 37, Dramlje, pot-
ni list št. AA 10573. p-68015

Grgič Kata, Strahinj 47a, Kranj, potni
list št. BA 111563. s-68013

Grom Lap Kristjan, Posvec 70, Radov-
ljica, potni list št. AA 904748. p-68063

Grunder Markus, Pameče 50, Slovenj
Gradec, potni list št. BA 303139. p-68209

Guardiancich Igor, Trst, potni list št. BA
351959. p-68066

Hace Magdalena, Bolniška 12, Piran,
potni list št. AA 504757. p-68096

Hauschen Janez, Cesta A. Bitenca 26,
Ljubljana, potni list št. AA 975967. s-68174

Ilić Milena, Pivovarniška 10, Ljubljana,
potni list št. BA 187527. s-68263

Jeršič Jasminka, Ljubljanska cesta 62,
Celje, potni list št. BA 514293. p-68245

Kastelic Vanja, Jakhlova 18, Šmarje Sap,
potni list št. AA 790440. s-68093

Kernulc Krešo, Župelevec 27/A, Breži-
ce, potni list št. AA 560449. p-68059

Khermayer Karmen, Janežičeva 12,
Ljubljana, potni list št. AA 531003. s-68264

Kolmanič Bojan, Fokovci 21 a, Murska
Sobota, potni list št. AA 558468. p-68049

Kos Dejan, Borštnikova ul. 13, Maribor,
potni list št. AA 193524. p-68079

Kosanič Tomaž, Malečnik 8, Maribor,
potni list št. BA 125783. p-68060

Kranjec Matjaž, Linhartova 66, Ljublja-
na, potni list št. BA 521087. s-68261

Križančič Robert Aleksander, Štrekljeva
66, Maribor, potni list št. AA 124128. p-68078

Križman Srečko, Obrtniška ulica 5, Treb-
nje, potni list št. BA 141329. p-68067

Kristan Ava, Bukovica 15, Vodice, potni
list št. BA 500741. s-68195

Krištof Tomaž, Beograjska ulica 21, Ma-
ribor, potni list št. BA 371513. p-68021

Krnjić Mato, Kardeljeva cesta 79, Mari-
bor, potni list št. BA 20620. p-68213

Krč Zdravko, Leše 3 d, Tržič, potni list
št. AA 360733. p-68055

Kuhar Miroslav, Vidičeva 9, Maribor,
potni list št. BA 431138. s-68175

Lazarev Milivoj, Betnavska 24, Mari-
bor, priglasitveni list, opr. št. 064-2772/94.
m-1775

Lichteneger Marija, Brdinje 56, Ravne
na Koroškem, potni list št. AA 186220.
p-68211

Lichteneger Ludovik Danilo, Brdsinje
56, Ravne na Koroškem, potni list št. AA
186221. p-68212

Lipnik Janez, Lečki vrh 9, Benedikt, pot-
ni list št. AA 401895. m-2099

Macorig Metod, Cesta Viktorja Svetina
15, Jesenice, potni list št. BA 136261.
p-68040

Mandić Ankica, Maistrova 7, Slovenj
Gradec, potni list št. AA 116147. p-68256

Mandić Anto, Maistrova 7, Slovenj Gra-
dec, potni list št. AA 116146. p-68255

Matej Kaučič, Prešernova 9, Lenart, pot-
ni list št. AA 682897. m-1776

Mezner Rajko, Finntorpsv. 8, 13136
Nacka, potni list št. AA 185770. p-68075

Mikulić Radmila, Preglov trg 6, Ljublja-
na, potni list št. AA 713181, izdala UE Ljub-
ljana. s-68009

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo
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Miloševič Vladimir, Lendavska 17 A,
Murska Sobota, potni list št. BA 566738.
p-68069

Mirnik Peter, Župančičeva ul. 10, Ljub-
ljana, potni list št. BA 414606. s-68225

Miskić Mehmed, Cankarjeva 26, Radov-
ljica, potni list št. BA 318273. p-68009

Molnar Marija, Gregorčičeva ulica 57,
Murska Sobota, potni list št. AA 665142.
p-68048

Moravec Dušan, Za gradom 9, Idrija,
potni list št. BA 105973. p-68047

Muhič Blaž, Plešičeva ulica 4, 1000
Ljubljana, potni list št. BA 44290. s-68172

Mulec Franc, Ciglence 4, Maribor, potni
list št. AA 444129. p-68068

Novak jasna, Obrtniška 7, Ptuj, potni list
št. AA 262535. p-68116

Osmanović Jasmin, Kozinova ul. 12, Ma-
ribor, potni list št. AA 444798. p-68064

Pak Lidija, Sladki vrh 61, Pesnica, potni
list št. AA 412046. s-68178

Patafra Ignac, Runkova ulica 20, Ljub-
ljana, potni list št. AA 933383. s-68258

Pelicon Dušan Jožef, Miren 92, Miren,
potni list št. AA 468373. p-68042

Petrena Ivanka, Savci 48, Ormož, potni
list št. AA 683591. p-68094

Petrovčič Matej, Trebinjska 16, Ljublja-
na, potni list št. BA 290041. p-68208

Porle Kovačevič Tadeja, Trnovski pri-
stan 10, Ljubljana, potni list št. BA 561470.
s-68202

Potočnik Anton, Miheličeva cesta 2,
Ljubljana, potni list št. BA 499381. s-68089

Potočnik Jurij, Legenska c. 27, Slovenj
Gradec, potni list št. AA 801062. g-68147

Puhmajer Marija, Cesta 1, Rogaška Sla-
tina, potni list št. AA 539105. p-68019

Pulec Marko, Plešivo 38, Dobrovo, pot-
ni list št. AA 174145. p-68214

Reberc Drago, Nazorjeva 26, Maribor,
priglasitveni list, št. 064-2971/94. m-1637

Rendić Majda, Jelarji 28a, Koper, potni
list št. AA 510736. p-68095

Resnik Baraga Ivana, Antartida, Argen-
tina, potni list št. BA 426722. s-68213

Rezar Samo, Gorica 16, Radovljica, pot-
ni list št. BA 421271. p-68065

Rojc Leopolda, Preserje 91, Branik, ma-
loobmejno prepustnico, št. 2140. p-68044

Romih Katja, Kolodvorska 14 A, Ljub-
ljana, potni list št. AA 305255. s-68199

Simonovska Breda, Petrovičeva ul. 34,
Ljubljana, potni list št. AA 165343. s-68103

Skitek Tomaž, Trg 1/ae, Prevalje, potni
list št. BA 218213. p-68210

Takaj Hasim, Poljanska cesta 52, Ljub-
ljana, potni list št. BA 102013. s-68135

Torić Halid, Ambrožev trg 5, Ljubljana,
potni list št. BA 247516. p-68062

Trdina Ambrož, Vir, Ipavčeva ulica 8 A,
Domžale, potni list št. BA 328230. s-68173

Uratnik Silvester, Ulica Janka Ulriha 40,
Velenje, potni list št. AA 089362. p-68050

Vrtin Stanislav, Šentilj v Slov. Goricah
38, Šentilj, potni list št. NA 210756. m-1737

Vuković Jelica, Ledine 8, Nova Gorica,
potni list št. BA 201507. p-68046

Zagradišnik Aleš, Borova vas 7, Mari-
bor, potni list št. AA 912655. p-68061

Zelenko Matjaž, Maistrova 1, Lenart,
potni list št. AA 106938. m-1917

Zorko Jernej, Župeča vas 21/A, Brežice,
potni list št. AA 30158. p-68041

Druge listine

AS Slovenj Gradec, Kidričeva 4, Slo-
venj Gradec, potrdilo za reg. avtomobila, št.
šasije VF1B5600E15522213 RT 18 Lagu-
na. g-68043

Anžel Edita, Zg. Verjane 26, Sveta Tro-
jica, delovno knjižico, št. 12661. m-1908

Antolinc Gregor, Ciril Metodova ulica
4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 110301. m-1764

Arambašič Djuro, Endlicherjeva ul. 5,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
74464. m-1691

Arnold Marjana, Heroja Bračiča 14, Ma-
ribor, zaključno spričevalo Pedagoške gim-
nazije v Mariboru, letnik 1983. m-1670

Arnđšek Mitja, Erjavčeva ulica 6, Kr-
ško, spričevalo 2. in 3. letnika Šole za mi-
ličnike - kadete, izdana leta 1977 in 1978.
s-68021

Babič Ana, Bratovževa ploščad 10, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 37894.
s-68084

Balažič Dušan, Kettejeva ul. 15, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
80608. m-1647

Baloh Boris, Moste 49, Komenda, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9426.
g-68209

Baloh Janez, Mijavčeva ulica 36, Škof-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
810849, št. reg. 197434. s-68148

Balut Matej, Ljubljanska 9, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 12084.
p-68039

Bardorfer Igor, Koblarjeva ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 62737, št. reg. 1880. s-68183

Bauer Nataša, Ul. heroja Marinclja 6,
Kočevje, spričevalo 1. letnika Srednje fri-
zerske šole v Ljubljani, izdano leta 1991.
s-68020

Bauman Ratko, Oračeva 6, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 87235. m- 1779

Beganovič Azra, Kidričeva 20, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 16763. g-68125

Benigar Jerneja, Šišenska 56, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 12388.
s-68016

Bera Anton, Ul. B. Kraigherja, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 11341. g-68097

Berberovič Boris, Pri opekarni 32, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
47633. m-1774

Berlinger Franc, Lovska pot 13, Lovrenc,
spričevalo OŠ Vurberk, letnik 1959. m-1646

Berlič Leonida, Ravna ulica 16, Mari-
bor, spričevalo 2. letnika TKŠ v Mariboru,
letnik 1984. m-1645

Bizilj Bogomira, Šmatrno 26, Cerklje,
indeks Srednje vrtnarske šole v Celju.
s-68019

Bizjak Iztok, Trg svobode 4, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGHF,
št. 8322. g-68117

Bizjak Silvana, Vidovdanska 7, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 6554.
s-68057

Blas Edita, Gradiška 445, Pesnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7560.
m-1656

Božič Sara, Dunajska 422c, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3680.
s-68045

Bobič Adi, Hlebova ul. 5, Maribor, spri-
čevalo OŠ, izdala Delavska univerza v Ma-
riboru, izdano leta 1983. m-1627

Bobnar Marko, Godešič 33 a, Škofja Lo-
ka, letno vozovnico, št. 400817. g-68033

Bogdan Maja, Štihova 16, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 605. s-68269

Borko Davorin, Cerkvenjak 35/c, Cerk-
venjak, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
9825. m-1623

Brakič Armen, Brilejeva 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 33666.
s-68146

Bratun Tomaž, Ulica bratov Tuma 3 a,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
24509. s-68104

Brezar Tanja, Ul. Milene Lorbarjeve 10,
Kranj, zaključno spričevalo Ekonomske šo-
le, št. 27/10. g-68130

Brezovišek Alenka, Trata III/3, Kočev-
je, potrdilo o uspehu, šolsko leto 1981/82 in
zaključnem izpitu. g-68076

Brudor Jože, Žabjek 4/A, Podbočje, za-
varovalno polico, št. AO 0392245. g-68245

Brumec Mario, Ul. 17. julija 30, Mari-
bor, spričevalo OŠ Martion Konšar Mari-
bor, letnik 1991. m-1703

Buh Štefan, Planina nad Horjulom 26,
Gorenja vas, delovno knjižico. s-68053

Buković Matjaž, Ul. heroja Staneta 4,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 80021. m-1744

Camloh Franc, Zdraviliška 2, Laško, za-
varovalno polico, št. 341517. p-68020
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Capl Zdenka, Bezena 52, Ruše, spriče-
valo 3. letnika Gostinske šole v Mariboru,
letnik 1975. m-1800

Cartl Marjan, Zagjski vrh 1, Gornja Rad-
gona, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
3225. p-68030

Cehner Bogomir, Zg. Velka 82, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
4649. m-1695

Cehtl Aleš, Hrastje 61, Limbuš, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 109933. m-1735

Cerjak Roman, Brezina 42, Brežice, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Poklicne vrtnarske
šole, šolsko leto 1980/81 in 1981/82.
g-68080

Cerovšek Romana, Bodrež, Grobelno,
spričevalo 3. letnika Poklicne gostinske šo-
le v Celju. m-1752

Cimeša Nebojša, Gubčeva 8, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16396.
p-68025

Cizerl Dušan, Žigarce 65, Zgornja Kore-
na, delovno knjižico. m-1736

Cvilak Gregor, Sv. Duh 122, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
20728. s-68176

Ćopić Vladimir, Kozlovičeva 11, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 30202, izdala UE
Koper. g-68064

Čebular Andrej, Sp. Negonje 22/A, Ro-
gaška Slatina, vozniško dovoljenje, št.
12236. p-68054

Čebulj Bojan, Češnjice 3, Blagovica,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 27479.
s-68005

Čebulj Primož, Ob Suhi 18, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje. g-68257

Čeferin Jurij, Kidričeva 32/B, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-68002

Čendak Đuka, Gosposvetska 40, Mari-
bor, spričevalo 1. in 2. letnika Tehniške
kmetijske šole Maribor. m-1920

Čižić Slobodan, Smetanova 88, Maribor,
spričevalo 8. razreda OŠ Delavske univerze
v Mariboru, šolsko leto 1990/91. m-1676

Črnko Marjeta, Ul. Markljevih 22, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
72652. m-1655

Čulig Valerija, Nad Sušico 3, Metlika,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole v
Novem mestu. g-68069

Čuček Alojz, Peščeni vrh 30, Cerkve-
njak, zavarovalno polico, št. 375274.
m-1886

Džafić Huzejir, Šlandrova 15, Moravče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20509.
s-68059

Demirović Mesud, Cankarjeva 13, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH.
p-68012

Dernikovič Roman, Orešje 38, Bizelj-
sko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14212. p-68004

Ditz Karina, Kočeverjeva 6/a, Maribor,
delovno knjižico. m-1682

Ditz Karina, Kočevarjeva 6/a, Maribor,
spričevalo Srednje tehnične šole v Maribo-
ru, šolsko leto 1981/82. m-1766

Dobrina Igor, Nuskova 52, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 28871.
p-68013

Dolgan Vesna, Vojkova c. 81 b, Solkan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Nova Gorica. p-68032

Dolinšek Jasna, Hotinjska c. 14, Oreho-
va vas, indeks PF v Mariboru, št. 71079807.
m-1680

Domicelj Bogdan, Lesičjakova 16, Ma-
ribor, maturitetno spričevalo TKŠ Ruše, let-
nik 1974. m-1778

Dorn Boris, Ul. B. Vedenikov 8, Celje,
spričevalo 2. letnika, letnik 1992/93.
g-68066

Drača Julija, Polje 363/A, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 15667.
s-68270

Drobnič Monika, Štantetova 16, Mari-
bor, zaključno spričevalo Tekstilne pletil-
ske šole v Višnji Gori, letnik 1974. m-1767

Đenić Mileva, Cesta 4. julija 68 B, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13501. p-68014

Eberl Vladimir, Kramarjeva ul. 14, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5826. m-1896

Eberl Vladimir, Kramarjeva 14, Mari-
bor, službeno izkaznico, št. 24694 Teleko-
ma Slovenije. m-1895

Ekart Maja, Zlatoličje 122, Starše, spri-
čevalo OŠ Starše, šolsko leto 1995/96.
m-1889

Emin Melita, Fram 227, Fram, spričeva-
lo OŠ Fram pod 1. do 3. razreda. m-1673

Erjavec Anton, Trata 22, Gorenja vas,
listino. p-68083

Faletič Sandi, Soška 11, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 694644, izdala UE
Tolmin. p-68088

Fekonja Henrik, Mariborska c. 14, Sveta
trojica, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. 3101. m-1770

Ficko Alojz, Ptujska cesta 5, Rače, voz-
niško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 94540.
m-1621

Fijan  Natalija,  Kardeljeva  c.  57,  Ma-
ribor, zaključno spričevalo 3. letnika Tr-
govske šole v Mariboru, letnik 1995.
m-1772

Fijauž Džermi, Fala 66, Fala, spričevalo
OŠ Delavske univerze v Mariboru, letnik
1989. m-1739

Flakus Dejan, Kmetijska 1/A, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 75479.
m-1797

Florjančič Ancila, Parmova 46, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 27424.
s-68150

Fras Žanet, Partizanska 39, Slovenska
Bistrica, indeks PF v Mariboru, št.
61117912. m-1632

Frelih Marko, Plešičeva 29, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 24227.
s-68204

Frelih Nikolaj, Zgornja Ščavnica 48,
Sveta Ana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CFGHE, št. 9514. m-1685

Fridrih Bojana, Gomilsko 82, Tabor, de-
lovno knjižico. p-68070

Gajić Cviko, Hafnerjeva ulica 8, Ljub-
ljana, spričevalo OŠ Franc Rozman Stane
Ljubljana - Šentvid. s-68004

Galjot Jožefa, Gasilska cesta 64, Loka
pri Mengšu, 38 navadnih delnic 2. razreda
in 5 navadnih delnic razreda 1 po normalni
vrednosti 10.000 SIT M banke d. d. Ljublja-
na Dunajska 107. s-68101

Gaser Štefka, Ul. Kejžarja 39, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. 1080091. g-68205

Gavez Rajko, Liminjanska 10/C, Porto-
rož, zavarovalno polico, št. 0431448.
g-68082

Gerdina Janez, Šentjanž 34, Rečica ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 8571. p-68206

Glavonjič Picek Majda, Prijateljev trg 1,
Ribnica, spričevala na ime Picek Majda gim-
nazije v Ljubljani. g-68127

Gmajnar Kazimir, Trebinjska ulica 9,
Ljubljana, zaključno spričevalo Trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1992. s-68017

Gobec Vesna, Na Jelovcu 1, Kamnica,
spričevalo 2. letnika Gimnazije in kmetij-
ske šole Ruše, šolsko leto 1995/96. m-1677

Gole Božidar, Zikova ul. 5, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 4461.
s-68116

Goljevšček Dejan, Lavričeva 20 A, Aj-
dovščina, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, št. S 362897, izdala UE Ajdovščina.
g-68233

Gorenc Tatjana, Okrogarjeva 9, Zagorje,
osebno izkaznico za tujce s stalnim biva-
liščem v RS, št. AH 006201. p-68003

Gorjanc Vida, Predoslje 72, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 810133,
št. reg. 44941, izdala UE Kranj. g-68029

Gorjup Zoran, Polička vas, Jarenina, di-
plomo Srednje ekonomske šole v Mariboru,
letnik 1990. m-1709

Gorup Luka, Jakčeva 14, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 21639, izdal
LPP. s-68140

Grabljevec Alojz, Ul. Cankarjeve briga-
de 37, Ivančna Gorica, delnice M banke,
enajst delnic druge emisije in deset delnic
tretje emisije, št. 00978884. g-68071

Grabner Sabina, Zoisova ulica 9, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 599837,
št. reg. 42551, izdala UE Kranj. s-68143

Gragar Maks, Jareninski dol 9, Jarenina,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
2555. m-1759
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Grah Franc, Macunova 22, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 17780.
m-1659

Gregorc Roman, Hraše 32 c, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
888451. s-68170

Grivec Zala, Radehova 18, Lenart, in-
deks, št. 81446728 EPF Maribor. m-1750

Grm Andrej, Kamniška 5, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BH, št. 25972.
s-68137

Groznik Mateja, Črni potok 22, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10827. s-68222

Grošelj Miran, Bratovševa ploščad 36,
Ljubljana, delovno knjižico. s-68138

Grubelnik Petra, Josipdol 47/b, Ribnica
na Pohorju, spričevalo 2. in 3. letnika Tr-
govske šole Maribor. m-1784

Grubelnik Petra, Josipdol 47/b, Ribnica
na Pohorju, spričevalo 1. letnika Pedagoške
gimnazije Maribor, šolsko leto 1989/90.
m-1783

Grunder Markus, Pamče 50, Slovenske
Konjice, delovno knjižico. g-68217

Grunder Markus, Pameče 50, Slovenske
Konjice, spričevalo 7. razreda OŠ L. Marzal
Slovenj Gradec, šolsko leto 1990/91.
g-68218

Gugo Mario, Veljka Vlahoviča 79, Ma-
ribor, spričevalo 4. letnika I gimnazije Ma-
ribor, šolsko leto 1994/95. m-1799

Gutnik Špela, Betajnova 53, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. B, izdala UE Vrh-
nika. s-68011

Habič Andrej, Pot v dolino 13, Ljublja-
na, indeks, izdala Srednja gradbena šola v
Ljubljani leta 1988. s-68008

Habjanič Goran, Pesnica 21, Pesnica,
spričevalo 1. letnika v Mariboru, šolsko leto
1992/93. m-1654

Hadžić Merima, Mestni trg 30, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23976. s-68149

Hal Jože, Kunova 24/a, Spodnji Ivanjci,
zaključno spričevalo Srednje kovinarske šo-
le v Mariboru, letnik 1984. m-1700

Haložan Vilibald, Štrekljeva 66, Mari-
bor, spričevalo Srednje gostinske šole, let-
nik 1995. m-1658

Heričko Jana, Dvorakova ul. 10 a, Mari-
bor, delovno knjižico. m-1694

Hojski Ilijevec Zdenka, Ob gozdu 16,
Maribor, spričevalo o končani OŠ Bojan
Ilih v Mariboru, letnik 1986. m-1630

Horavt Janez, Šmarjeta 63, Šmarješke
toplice, vozniško dovoljenje, kat. A.
g-68235

Horvat Ivan, Zamušani 65/a, Gorišnica,
maturitetno spričevalo Metalurške šole v
Ptuju, letnik 1984. m-1697

Hubad Uroš, Svetčeva pot 12, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12663.
s-68100

Hutinski Ivica, Falenič breg 2, Cestica,
spričevalo Srednje gradbene šole v Maribo-
ru, letnik 1991. m-1672

Huzjak Igor, Cesta zmage 21, Maribor,
spričevalo OŠ Tone Čufar Maribor, let-
nik1987. m-1900

Ibričič Fikreta, Ig 444, Ig, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 2162, št. reg.
180634. s-68050

Iglič Matjaž, Gimnazijska c 15 c, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10812. g-68121

Ivka Branimir, Mestni log 8, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4440.
g-68238

Jagarinec Josip, Zalužije 67, Ivanec, in-
deks Strojno kmetijske šole, letnik 1894.
m-1903

Jagarinec Liljana, Dolga ul. 3/a, Miklavž
na Dravskem pol, spričevalo 1. letnika Sred-
nje tekstilne šole v Mariboru, šolsko leto
1992/93. m-1893

Jagarinec Tatjana, Gosposvetska 25, Ma-
ribor, spričevalo 2. letnika I gimnazijev Ma-
riboru, letnik 1993. m-1675

Jagarinec Tatjana, Gosposvetska 25, Ma-
ribor, spričevalo OŠ Prežihov Voranc v Ma-
riboru, letnik 1990. m-1674

Jagarinec Tatjana, Gosposvetska 25, Ma-
ribor, spričevalo 1. in 2. letnika I gimnazije
Maribor. m-1916

Jamšek Vladimir, Prežihova 11, Mari-
bor, zaključno spričevalo Srednje trgovske
šole v Mariboru, šolsko leto 1992/93.
m-1652

Janko Matko, Rakovlje 26, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
738048. p-68052

Jaunik Ljubica, Hotinja vas, Orehova
vas, spričevalo OŠ Slavko Šlander Maribor,
letnik 1976. m-1708

Jaušovec Mateja, Cesta zmage 24, Za-
gorje, diplomo Gostinske šole. p-68024

Javornik Ivan, Pod gonjami 48, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 9439,
izdala UE Ravne na Koroškem. g-68216

Javornik Manca, Vošnjakova ulica 10,
Ljubljana, indeks FNT v Ljubljani. s-68022

Jazbec Cvetja, Vojkova 2 a, Lesce, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 3127, izdala UE
Radovljica. g-68096

Jelenc Roman, Sevce 4, Rimske Toplice,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
5149. p-68076

Jelinčič Martin, Žagarjeva 7, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. 1098831. p-68035

Jenko Lazar Marjana, OF 1, Izola, spri-
čevalo o končani OŠ. g-68034

Jereb Evgen, Kanal, vozniško dovolje-
nje, kat. ABCEGH. p-68033

Jerina Jožef, Kardeljeva 72, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra za
blagovni promet Maribor, izdan leta 1967.
m-1771

Jevšek Mojca, Igriška ul. 137, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje eko-
nomske šole v Mariboru, letnik 1991.
m-1684

Jilek Boštjan, Rožna dolina c. V 10,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 332991.
s-68115

Jokič Gordana, Sp. Jezersko 5, Jezersko,
vozovnico, št. 463934. g-68244

Jurcan Sašo, Izola, vozniško dovoljenje,
kat. H, št. 8296. p-68006

Kadunc Peter, Triglavska cesta 13 A,
Bled, indeks Medicinske fakultete v Ljub-
ljani. s-68091

Kalabič Admir, Gogalova ulica 4, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1055968, št. reg. 46068, izdala UE Kranj.
s-68010

Kališnik Ladislav, Bruška gora 8 b, Ra-
deče, zaključno spričevalo Srednje šole za
geodezijo, izdano leta 1957. s-68145

Kapun Tadeja, Kovača vas 8, Sloven-
ska Bistrica, spričevalo 3. letnika trgovske
šole v Mariboru, šolsko leto 1995/96.
m-1667

Karba Oto, Iršičeva 13, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 54137.
m-1636

Karlovčec Vlado, Cesta Proletarskih bri-
gad 59, Maribor, spričevalo Trgovske šole
v Mariboru, letnik 1978. m-1912

Katan Darko, Gregorčičeva 2, Radenci,
zaključno spričevalo Srednje živilske šole v
Mariboru, letnik 1994. m-1909

Kavšek Peter, Malo Črnelo 4, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14681. s-68144

Kavčič Viljem, Stara Vrhnika 127, Vrh-
nika, zavarovalno polico, št. 0443417.
s-68152

Kačičnik Jože, Slivniško Pohorje 12, Po-
horje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
56923. m-1755

Kenda Natalija, Ul. Pohorskega bataljo-
na 55, Maribor, indeks I gimnazije v Mari-
boru, št. 1-UA/235. m-1725

Ketiš Srečko, Polana 18 b, Hoče, spriče-
valo OŠ Ruše, letnik 1969. m-1716

Kimovski Tripun, Polanškova ulica 15,
Ljubljana, preklic delovne knjižice, objav-
ljeno v Ur. l. RS, št. 1/94. s-68157

Klanfar Stanislav, Radvenci 20, Spodnji
Ivanjci, spričevalo 3. letnika Srednje živil-
ske šole Maribor, šolsko leto 1994/95.
m-1793

Klanjšek Roberto, Ulica Šantlovih 29,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
83010. m-1733

Klančar Zvonko, Pečki 2, Rob, zaključ-
no spričevalo Šole za poklicne voznike na
Ježici, izdano leta 1981. s-68119

Klemenčič  Vili,  Cankarjeva  24,  Tr-
žič,  spričevalo  o  zaključnem  izpitu.
g-68031
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Klinc Franc, Obrtniška 5, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 8388. g-68230

Kneževič Ivan, Ul. por. Spasiča i Mašere
18, Beograd, spričevalo Poklicne kovinar-
ske šole v Mariboru, št. 33/76. m-1635

Kneževič Milan, Ul. por. Spasiča i Ma-
šere 18, Beograd, spričevalo Poklicne kovi-
narske šole v Mariboru, št. 31/77. m-1634

Knez Marija, Ptujska c. 80, Maribor,
spričevalo OŠ Marin Konšak, letnik 1972.
m-1620

Knuplež Angela, Prežihova 57a, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. BCH, št. 8945.
m-1914

Kobal Matija, Izola, vozniško dovolje-
nje, kat. ABGH, št. 6650. p-68086

Kobal Tina, Einspielerjeva ulica 20,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
31901. s-68058

Koban Suzana, Prušnikova 28, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 99086.
m-1727

Kobe Ivan, Sinji vrh 3, Vinica, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 147, izdala
UE Črnomelj. p-68142

Koca Isa, Poljance, Srbica, osebno de-
lovno dovoljenje, št. 0424448973. s-68025

Kocjan Vladimir, Račica 58, Mokronog,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7594.
p-68016

Kocmut Robert, Pirnatova ul. 14, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
88609. m-1711

Kolar Robert, Ul. Ruške čete 9, Ruše,
spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske šole
v Mariboru, šolsko leto 1994/95. m-1792

Kolednik Drago, Pod Pohorjem 6, Mari-
bor, potrdilo o zaključnem izpitu ŠAKC Ma-
ribor, letnik 1975. m-1758

Kolednik Drago, Pod Pohorjem 6, Mari-
bor, potrdilo o zaključnem izpitu ŠAKC Ma-
ribor. m-1758

Kolenc Jaka, Brodarjev trg 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 37658.
s-68083

Kolenc Jure, Smrdujeva 6, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 12275.
s-68247

Kolman Ana, Žerovinci 76, Ivanjkovci,
spričevalo OŠ Slavko Šlander, letnik 1972.
m-1660

Konc Vida, Zalog 5, Golnik, listino.
s-68260

Koncilja Marko, Zg. Tuhinj 55 A, Laze
v Tuhinju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14568. g-68118

Končan Janez, Smrečje 38 a, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št.
3068, izdala UE Vrhnika. s-68015

Korber Simon, Koroška 122, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 78159.
m-1712

Korošec Dejan, Staneta Severja 20, Ma-
ribor, delovno knjižico. m-1919

Korošec Leon, Červanova ulica 4, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-68155

Korpar Brigita, Dravinjska 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 61222.
m-1901

Korpar Peter, Osluševci 30, Podgorci,
spričevalo 3. letnika Kmetijske šole Ptuj,
šolsko leto 95/96. m-1653

Kos Mihael, Zimica 13, Zgornja Korena,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 102282.
m-1639

Kosec Mateja, Prešernova 8, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29250.
s-68012

Koser Marija, Goriška ul. 6, Maribor,
spričevalo 1. letnika Administrativne šole v
Mariboru, letnik 1991. m-1678

Kosojevič Veljko, Pot na Fužine 45,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 446134. s-68061

Kovač Anja, Škale 160, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1050142,
št. reg. 208438. s-68189

Kovač Anton, Avša 12, Kobarid, delov-
no knjižico. s-68106

Kovačec Peter, Flisova 15, Hoče, spriče-
valo 4. letnika Tehnične kmetijske šole v
Mariboru, šolsko leto 1980/81. m-1761

Kovačević S., Volaričeva 5 a, Postojna,
spričevalo za tesarja, izdano leta 1983, na
ime Mihret Melič. g-68210

Kovačevič Ismet, Mahmič selo, Bosan-
ska Krupa, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne gradbene šole v Ljubljani, izdano
leta 1982. s-68264

Kovačevič Smajo, Volaričeva 5 A, Po-
stojna, spričevalo. g-68079

Kovačič Dragica, I. Suliča 10 a, Šempe-
ter pri G., vozniško dovoljenje, kat. BGH,
izdala UE Nova Gorica. p-68034

Kovačič Marjana, Preša 4, Majšperk,
spričevalo 1. letnika ESŠ Ptuj. m-1904

Košak Arzenšek Karin, Beethovnova uli-
ca 6, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
0364300. s-68131

Košak Matjaž, Staničeva ulica 13, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-68051

Košir David, Pavkarjeva pot 12, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12581. s-68179

Košič Simon, Regentova 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 62658.
m-1730

Kočunik Jelka, Spodnja Kapla 59, Ra-
dlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9891. p-68071

Krajnc Urška, Ul. maldinskih brigad 25,
Miklavž, spričevalo 4. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem, šolsko leto
1995/96. m-1899

Krampl Ana, Šober 7, Kamnica, delovno
knjižico. m-1918

Kranjc Alen, Gosposvetska 22, Maribor,
spričevalo 3. letnika SKSMŠ Maribor, šol-
sko leto 1992/93. m-1781

Kranjc Katja, Jakčeva 43, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 4079. s-68047

Kranjc Tanja, Lahova ulica 19, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5817.
m-1648

Kranjec Draga, Slugova 8, Maribor, spri-
čevalo o končani OŠ v Mariboru, šolsko
leto 1988/89. m-1651

Kranjec Tanja, Župančičeva 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 86742.
m-1663

Kravanja Jaka, Susenska 10, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 39207.
s-68187

Kreuh Darjo, Velebitska ulica 24, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-68163

Križan Zdenka, Savska cesta 4, Žalec,
listino. p-68056

Krman Boris, Ljubija 37, Mozirje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 6424. p-68087

Kronvogel Petra, Regentova 18, Mari-
bor, indeks VEKŠ Maribor. m-1902

Kugl Andreja, Fram 155, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 98471. m-1763

Kuhar Miha, Močnikova 5, Maribor, za-
ključno spričevalo II gimnazije v Mariboru,
letnik 1996. m-1892

Kulovec Borut, Pod vinogradi 1, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27188,
izdala UE Novo mesto. g-68037

Kutnak Bojan, Zupančičeva 18, Domža-
le, spričevalo o končani OŠ. g-68237

Kvartuh Barbara, Polje cesta XXX 23 B,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 447149, št. reg. 191490. s-68192

Kvas Jakob, Potrčeva 22, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF-
GH, št. 7397. g-68227

Kveder Marjan, Rafolče 11, Lukovica,
spričevalo Centra srednjih šol - smer avto-
mehanik. g-68122

Laznik Tomislav, Polanškova ulica 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
246071, št. reg. 55327. s-68151

Leban Terezija, Kromberk, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, izdala UE Nova Gorica.
p-68031

Ledinek Drago, Borštnikova 31, Mari-
bor, spričevalo Poklicne kovinarske šole
Maribor, letnik 1980. m-1754

Lekan Jože, Vir pri Stični 62, Ivančna
Gorica, spričevalo od 1 - 6. razreda OŠ.
s-68182

Lekše Jernej, Savinjska c. 18, Mozirje,
zavarovalno polico, št. SE-ŽI 95, 002752.
p-68022

Leskovar Stanko, Cigonca 52, Sloven-
ska Bistrica, zaključno spričevalo Šolske-
gacentra Tam, šolsko leto 1978/79. m-1906

Leskovšek Bojan Marijan, Škofjeloška
cesta 15, Medvode, vozniško dovoljenje,
ABGH, št. 163022, S 847797, izdala UE
Ljubljana. s-68242
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Leskovšek S., Opekarska ulica 6, Lju-
bečna, zavarovalno polico, št. 0249860. Le-
skovšek Stanislava, Opekarska ul. 6, Lju-
bečna, listino. g-68234

Leupušček Brigita, Kanalski Lom 24,
Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 526397.
p-68091

Liccardo Ondina, Goriška 157a, Mari-
bor, zaključno spričevalo Srednje živilsko
tehnične šole, šolsko leto 1980/81. m-1748

Lipovec Ivan, Gmajna 26, Notranje Go-
rice, diplomo Centra srednjih šol v Domža-
lah, izdana leta 1983. s-68228

Lorbek Marjana, Ulica 5. prekomorske
13, Ptuj, prometno dovolenje za golf MB
94-77 R. m-1696

Lorber Zlatko, Titova cesta 22, Maribor,
spričevalo 8. razreda OŠ Veljko Vlahovič
Črešnjevec. g-68219

Lorenčič Nada, Pajkova ul. 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 87879.
m-1910

Lorenčič Tatjana, Spodnji gaj pri Pra-
gerskem, Pragersko, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. 626357. g-68229

Lovrenčič Boštjan, Cesta 14 divizije 22,
Slovenska Bistrica, spričevalo 3. in 4. letni-
ka I gimnazije v Mariboru. m-1913

Lupšina Tomaž, Ob potoku 7, Brežice,
vozniško dovoljenje, št, 9936. p-68008

Mahnič Vesna, Limbuška 134, Maribor,
spričevalo trgovske šole v Mariboru, letnik
1992. m-1665

Majcen Slavica, Tržaska cesta 15, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo Šubičeve gim-
nazije v Ljubljani, izdano leta 1973, na ime
Vrtačnik Slavica. s-68052

Majcenič Jasmina, Ruska ulica 13, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
85800. m-1643

Majcenovič Milan, Ekartova 42/b, Mi-
klavž, spričevalo OŠ Bogdan Tušek Mi-
klavž, šolsko leto 1985/86. m-1732

Mak Helena, Prešernova 8, Logatec, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 4168. s-68024

Makovec Karmen, Vodnikova cesta 96
A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 653830, št. reg. 195636. s-68223

Maksimovič Ljubiša, Borštnikova 43,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 65578. m-1713

Maksimovič Stanimir Miro, Ul. talcev 3,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
103910. m-1683

Maliči Bedrije, Cesta dveh cesarjev 106
z, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 9176. s-68007

Marin David, Kampel 1, Koper, potrdilo
o znanju CPP, št. 42035. g-68206

Marjanovič Grujica, Vošnjakova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1000995, št. reg. 198409. s-68158

Matjašič Danica, Klemenova ulica 81,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu-

Ekonomske srednje šole v Ljubljani, izdano
leta 1978, na ime Koprivec Danica. s-68191

Matjačič Barbara, Šercerjeve brigade 5,
Maribor, diplomo Upravno administrativne
šole v Mariboru, letnik 1995. m-1717

Matko Vesna, Vrtna 6, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, št. 19446. p-68037

Maučec Jožef, Trnje 110, Lendava, za-
varovalno polico, št. 0349042. p-68090

Medja Aleksander, Parecag 134, Sečov-
lje, delovno knjižico. g-68063

Mel Miša, Cesta na Lenivec 10, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9319,
izdala UE Sežana. s-68099

Memič Emil, Črtomirova ulica 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
44472, št. reg. 181392. s-68188

Mencigar Aleksander, Ptujska 36, Lenart,
zavarovalno polico, št. 0762630. m-1885

Merčan Tadej, Kodrova 32, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 32946.
s-68051

Mezga Špela, Ul. Jožefe Lackove 34,
Ptuj, spričevalo o končani OŠ Ljudski vrt
Ptuj. g-68215

Mihev Stanislav, Čečovje 30, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 7986. g-68028

Mikelj Tone, Češnica 20, Srednja vas,
diplomo Srednje lesarske šole v Škofji Lo-
ki, izdana leta 1985. g-68040

Miklavc Marjana, Lehen 29, Podvelka,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, letnik 1978. m-1790

Miklavčič Miran, Veliko Mlačevo 6 b,
Grosuplje, spričevalo I. letnika Srednje tr-
govske šole v Ljubljani, izdano leta 1975.
s-68168

Miklič Mojca, Črni potok 6, Kočevje,
delovno knjižico, št. 212/87. g-68201

Mikša Brigita, Velike Rodne 29, Ro-
gaška Slatina, spričevalo, izdano leta 1985.
g-68190

Milič Hrast Boža, Kosovelova 2, Seža-
na, listino. g-68220

Milok Sebastjan, Vilfanova 2, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11959, iz-
dala UE Piran. g-68232

Minih Robert, Ljubljanska ul. 31, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
74122. m-1745

Mirkovič Renata, Jakčeva ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
730202, št. reg. 196689. s-68110

Mlakar Janez, Suhadolčanova ulica 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1001469, št. reg. 69750. s-68133

Mlakar Karin, Sarajevska 12, Maribor,
delovno knjižico.

Možina Nataša, Staretov trg 25, Trbov-
lje, delovno knjižico. m-1661

Mohorko Sašo, Ptujska gora 20/a, Ptuj-
ska gora, vozniško dovoljenje, kat. HG, št.
23097. g-68065

Molnar Marija, Gregorčičeva 57, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 23936.
p-68038

Mužerlin Gregor, Ul. Frana Kovačiča 15,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
105277. m-1890

Muhić Blaž, Plešičeva ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S847823. s-68171

Muhić Ivan, Rošnja 1/b, Starše, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 74645. m-1668

Navodnik Rafael, Nad čreto 25, Kamni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
63741. m-1731

Nihanovioć Mevluda, Voljčeva cesta 16
A, Vrhnika, 8 delnic, št. 00879797, izdala
Mercator banka. s-68095

Nikolič Miloš, Titova 3, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, št. S 337735. g-68197

Nosan Boris, Moša Pijade 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25942.
m-1777

Novak Maja, Zg. Gorež 33 A, Brežice,
potrdilo o znanju CPP, št. GH, št. 14888.
p-68027

Novak Matjaž, Zalog 94, Cerklje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 600840,
št. reg. 42802, izdala UE Kranj. g-68212

Novosel Rado, Cesta na Markovec 57,
Koper, vozniško dovoljenje. g-68078

Oblak Anton, Podhom 2, Zgornje Gorje,
delovno knjižico, reg. št. 7854. s-68018

Oblak Leopold, Raskovec 29, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
3045. p-68058

Operčkal Jože, Ivenco 19, Vojnik, voz-
niško dovoljenje, št. 6689. p-68082

Osek Primož, Ižanska cesta 305, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
999778, št. reg. 209746. s-68107

Pajnkiher Dunja, Dobravska 11, Mari-
bor, delovno knjižico. m-1714

Paradžik Tatjana, Nanoška ulica 16,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
30980. s-68111

Paradiž Mateja, Javornik 25, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15961, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-68044

Partlič Drago, Dol. Počehova 16 d, Pe-
snica, zaključno spričevalo Tehniške kme-
tijske šole v Mariboru, letnik 1973.
m-1646/A

Perko Robert, Kolmanova 91, Orehova
vas, zavarovalno polico, št. 0340336. m-1786

Perkovnik Matjaž, Župančičeva 5, Vele-
nje, spričevalo 4. letnika Srednje strojne šo-
le v Velenju, izdano leta 1982. p-68113

Peruš Otmar, Moša Pijade 23/c, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
15569. m-1619

Petek Viljem, Koroška 26, Maribor, za-
ključno spričevalo Poslovodske šole v Ma-
riboru, letnik 1979. m-1729
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Petelin Mirjam, Ljubljanska 25, Borov-
nica, maturitetno spričevalo Gimnazije Po-
ljane, izdano leta 1968. g-68236

Petko Majda, Engelsova 50, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 78184.
m-1649

Petkovič Elvino, Mladinska 5, Kidriče-
vo, listino. p-68026

Petrač Jurij, Drenov grič 142, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
3075. s-68139

Petrovič Davor, Jakčeva ulica 26, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1023998. s-68088

Pečnik Maksimiljan, Pod Plevno 108,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 33. s-68186

Piberčnik Jože, Borštnikova 27, Mari-
bor, zaključno spričevalo SKSMŠ v Mari-
boru, letnik 1992. m-1689

Piberčnik Jože, Borštnikova 27, Mari-
bor, zaključno spričevalo SKSMŠ v Mari-
boru, letnik 1992. m-1689

Pirih Marija, Maistrova 2, Ilirska Bistri-
ca, zavarovalno polico, št. 0357451. g-68042

Pistotnik Matevž, Preglov trg 2, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 12073.
s-68114

Pittner Borut, Sokolska ul. 6, Maribor,
indeks št. 93378481. m-1631

Plahanc Alojzij, Dolenja Brezovica 5,
Preserje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 729757, št. reg. 2295. g-g-6823

Požar Loris, Gradišče pri Materiji 14,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 9495. s-68243

Podhraški Anita, Kidričeva 76, Rogaška
Slatina, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Mariboru. m-1738

Podlogar Mihael, Čretež 1, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 1668.
p-68215

Podobnik Marta, Pod Plevno 3, Škofja
Loka, zavarovalno polico, št. 009943 6
MOT in zelene karte, št. 0400684,
00379282, 00372904 do 908. s-68184

Poglavnik Igor, Črešnjevec 13, Selnica
ob Dravi, spričevalo 3. letnika Srednje elek-
tro šole Maribor, šolsko leto 1994/95.
m-1785

Pokec Ljubica, Reška ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
543168, št. reg. 166279. s-68226

Porenta Lidija, Krakovo 26, Naklo, de-
lovno knjižico, št. 12409. s-68142

Potočnik Anton, Miheličeva 2, Ljublja-
na, dovolenje prometnega pilota, št.
0088/0278. s-68109

Potočnik Silvo, Cesta v Rošpoh 20, Kam-
nica, spričevalo o končani OŠ Kamnica, let-
nik 1983. m-1701

Potočnik Tomaž, Žikarce 88, Zgornja
Korena, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 104517. m-1693

Potrč Srečko, Hoška 46, Hoče, spričeva-
lo OŠ Delavske univerze v Mariboru, letnik
1971. m-1698

Pozvek Ingrid, Topniška 70, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 38812.
s-68090

Prahič Mirjana, Podvine 3, Zagorje, spri-
čevalo. p-68036

Prejac Leon, Podgorci 45, Podgorci, za-
ključno spričevlo Srednje elektrtehniške šo-
le Maribor, letnik 1990. m-1787

Preložnik Maks, Zg. Korena 4, Zgornja
Korena, diplomo Strjne kovinarske šole v
Mariboru, letnik 1989. m-1907

Prevolnik Roža, Milčinskega 4, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 3805.
p-68073

Prezelj Robert, Šebrelije 56 A, Cerkno,
potrdilo - homologacija, A 0093388.
s-68248

Pristovnik Jurij, Poženelova 7, Laško,
spričevalo 2. letnika SŠGTC, šolsko leto
1994/95. m-1657

Prošić Irfan, Čanžekova 40, Ljubljana,
delovno knjižico. s-68166

Puterle Janez, Brilejeva ulica 20, Ljub-
ljana, potrdilo o usposobljenosti za vodite-
lja čolnov, št. 02/13-1439/74. s-68077

Pučko Milan, Štajngrova 16, Benedikt,
delovno knjižico. m-1707

Radmilo Marko, Vena Pilona 10, Koper,
potrdilo o opravljenosti SKPŠ. g-68039

Radmilo Marko, Vena Pilona 10, Koper,
potrdilo o državljanstvu. g-68041

Rakič Maja, Cesta 1. maja 84, Hrastnik,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2638.
s-68221

Rataj Marja, Pekarska cesta 1, Limbuš,
spričevalo Srednje kemijske šole Ruše, let-
nik 1982. m-1789

Raudi Marjan, Osek 74, Sveta Trojica,
zaključno spričevalo Gostinske šole, šolsko
leto 1978/79. m-1699

Razpotnik Silvo, Krače 8, Izlake, spriče-
valo o zaključnem izpitu srednji program -
cestni promet, izdan leta 1994. p-68084

Račić Boštjan, Gosposcetska 57, Mari-
bor, spričevalo 1. letnika Srednje zdravstve-
ne šole v Mariboru, letnik 1994. m-1710

Rebolj Smilja, Kunaverjeva ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 322784, št. reg. 35087. s-68181

Repatec Jože, Pri skali 20, Radlje ob
Dravi, spričevalo Srednje lesarske šole, iz-
dano leta 1976. p-68077

Repina Miroslav, Jelenče 12/h, Pesnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 76442.
m-1887

Repnik Andreja, Polzela 41/a, Polzela,
indeks, št. 71065031 PF v Mariboru. m-1894

Resman Božidar, Javorniški Rovt 1/a, Je-
senice, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 385739. p-68072

Resman Miha, Šiškovo naselje 14, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 115109,
reg. št. 39996, izdala UE Kranj. g-68211

Ribič Silva, Šentilj 24, Šentilj, spričeva-
lo o končani OŠ v Šentilju, šolsko leto
1972/73. m-1642

Rigelnik Barbara, Podgorska cesta 122,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH. g-68074

Rihtar Marjan, Dobojska ul. 5, Celje, za-
varovalno polico, št. 0348078. g-68070

Ritonja Leonida, Kajuhova 15, Poljčane,
spričevalo Srednje tekstilne šole v Maribo-
ru, letnik 1994. m-1742

Ritonja Nataša, Kardeljeva 72, Maribor,
indeks Srednje zdravstvene šole v Maribo-
ru. m-1905

Robin Milena, Polička vas 43/a, Jareni-
na, zaključno spričevalo Trgovske šole Ma-
ribor, šolsko leto 1982/83. m-1773

Rojc Milan, Črnotiče 45, Črni Kal, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCF, izdala UE Ko-
per. g-68062

Rojec Janez, Hrib Loški potok 50, Loški
potok, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
3973, izdala UE Ribnica. s-68164

Rola Boris, Kardeljeva 57, Maribor, spri-
čevalo 1. letnika Gradbene šole v Mariboru,
šolsko leto 1992/93. m-1760

Rosa Matjaž, Tomšičeva 7, Izola, indeks.
g-68246

Roškar Alenka, Zagorci 13, Juršinci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 35855,
izdala UE Ptuj. g-68030

Ružič Boštjan, Tišina 37/a, Tišina, voz-
niško dovoljenje, št. 30842. p-68005

Rudel Zvonko, Dobojska 48, Celje, vpi-
sni list za čoln, št. 01/03-597/1986. p-68010

Rupnik Franc, Cankarjeva 1 A, Murska
Sobota, delovno knjižico, ser. št. 405267,
reg. št. 13907, izdala UE Krško. g-68038

Sagadin Marija, Plečnikova 13, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8689.
m-1629

Sagadin Stanislav, Plečnikova 13, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
57241. m-1628

Sagadin Vilma, Svenškova 40, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje eko-
nomske šole v Mariboru, letnik 1979.
m-1728

Sanda Aljoša, Tomšičeva 9, Slovenska
Bistrica, indeks EPF v Mariboru, št.
81456514. m-1726

Sandič Slobodan, Trg Dušana Kvedra
12, Maribor, zaključno spričevalo Avto-
mehanične šole v Mariboru, letnik 1976.
m-1622

Sankovič Vitomir, Štrekljeva ul. 18, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
93036. m-1791

Satler Blanka, Britof 220 D, Kranj, vo-
zovnico, št. 471235, izdal Alpetour Škofja
Loka. g-68207
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Savič Marinka, Lesjakova 20, Maribor,
spričevalo 8. razreda OŠ Ludvika Pliberška
Maribor, letnik 1976. m-1626

Sašič Sonja, Ul. 25. maja 20 a, Prestra-
nek, vozniško dovoljenje, kat. HG, št.
11824. p-68207

Semenič Alojzij, Bukovica pri Vodicah
5 a, Vodice, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 184137, S 139525, izdala UE
Ljubljana. s-68161

Serčić Jelka, Lesičjakova 16, Maribor,
spričevalo OŠ Vladko Majhen Zgornja
Ščavnica, letnik 1977. m-1746

Sever Jože, Klunova ulica 10, Ljubljana,
delovno knjižico. s-68154

Sever Marjan, Keltska 13, Maribor, za-
ključno spričevalo Srednje šole za poklicne
voznike, letnik 1976. m-1921

Sijavž Alojz, Rogaška c. 9, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
16393. p-68028

Simerl Marko, Prušnikova 16, Maribor,
zaključno spričevalo EGŠC Maribor.
m-1749

Simončič Mihael, Dolenja vas, Zagorje,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 9754, izdala
UE Zagorje. p-68092

Sivka Miroslav, Kaniža 27/c, Šentilj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 22935.
m-1756

Slabanja Tatjana, Kajuhova pot 1, Kam-
nik, 23 navadnih imenskih delnic razreda N
po normalni vrednosti 10000, 00 SIT.
s-68092

Sladič Jorg, Pražakova ulica 12, Ljublja-
na, indeks Pravne fakultete v Mariboru.
s-68128

Slana Nikolaj, Glinškova ploščad 17,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0322418.
s-68067

Slodnjak Irena, Goriška ul. 17 b, Mari-
bor, spričevalo OŠ Slava Klavora v Maribo-
ru, letnik 1979. m-1617

Smej Emilija, Puhova ulica 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S413905, št. reg. 38727. s-68002

Smodiš Ljubomir, Sp. Kamenšak 60,
Ljutomer, maturitetno spričevalo Avtome-
hanske šole, letnik 1982 v Mariboru. m-1692

Softič Jasmina, Cesta španskih borcev
41 c, Ljubljana, dijaško mesečno vozovni-
co, št. 13195. s-68001

Sojer Franc, Sojerjeva 21, Ljubljana, de-
lovno knjižico št. 77815. s-68165

Sorčan Matjaž, Sr. Bitnje 85, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1078607, št. reg. 30971 - 2. duplikat, izdala
UE Kranj. s-68224

Sotler Maruša, Pot na Fužine 27, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
193149, izdal MSNZ Ljubljana. s-68087

Srdoč Klaudije, Kriška ulica 21, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
736377, št. reg. 43780, izdala UE Kranj.
s-68193

Srebernjak Mojca, Hrvatski trg 2, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje gostinske šole v Ljubljani, izdano leta
1981 na ime Purkart Mojca. s-68108

Stankovič Sebastijan, Medvedova 4, Ma-
ribor, spričevalo 5. razreda OŠ Bojan Ilich
Maribor, letnik 1989. m-1757

Stančič Lilijana, Sladki vrh 5/c, Sladki
vrh, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6931. m-1788

Stolnik Aleksander, Vinogradniška pot
3, Spodnji Duplek, spričevalo o končani OŠ
Bratov Greif Spodnji Duplek. m-1644

Strah Danijel, Greenwiška 10 a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
70318. m-1795

Sušek Dušan, Sv. Vid 49, Vuzenica, spri-
čevalo 3. letnika Srednje gradbene šole v
Mariboru, letnik 1996. m-1633

Svenšek Marjan, Lackova 154, Limbuš,
spričevalo 1. in 2. letnika KSMŠ v Maribo-
ru. m-1650

Svetina Marko, Koritno 10/A, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 22511.
g-68027

Šabec Milan, Ul. Vinka Vodopivca 61,
Kromberk, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-68011

Šahmanovič Sanija, Prušnikova 50, Ma-
ribor, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole za gostinstvo in turizem Maribor,
letnik 1992. m-1794

Šarčević Mario, Dunajska 338, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 3481.
s-68048

Šavc Vladimir, Ulica Rista Savina 12,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
580634. p-68085

Šelih Ivanka, Šarhova 8, Slovenske Ko-
njice, zavarovalno polico, št. 0279078.
g-68124

Šenkiš Mitja, Gabersko 35, Trbovlje, let-
no vozovnico, št. 027-005, šolsko leto
1996/97. p-68017

Šibenik Bojan, Gogalova 8, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 419968,
št. reg. 41581, izdala UE Kranj. g-68075

Škerbec Andrej, Ulica bratov Letonje 3,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
47891. p-68057

Škerbec Miha, Loka 16 b, Logatec, spri-
čevalo I., II. in III. letnika, izdal PTT Sred-
nješolski center v Ljubljani leta 1993, 1994,
1995. s-68086

Škoda Tomaž, Posavskega ulica 26,
Ljubljana, spričevalo o končani Osnovni šo-
lidr. Vita Kraigherja v Ljubljani. s-68162

Škof Alenka Marija, Verd 167, Vrhnika,
zavarovalno polico, št. 0365217. s-68153

Škof Mitja, Partizanska 96, Oplotnica,
spričevalo 2. letnika Srednje živilske šole
Maribor, šolsko leto 95/96. m-1706

Škorc Verka, Borova vas 31, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 72777.
m-1669

Škrabl Janez, Jelovec 15, Kamnica, za-
ključno spričevalo OŠ Lackov odred Kam-
nica, letnik 1978. m-1734

Šlajmer Sanja, Gosposvetska 27, Mari-
bor, diplomo, št. 1B/88 Srednje glasbene in
baletne šole v Mariboru. m-1690

Šoštarič Mojca, Regentova 20, Maribor,
dijaško mesečno vozovnico, št. 27569.
s-68196

Šošter Manfred, Kozlovičeva 15, Koper,
spričevalo o zaključnem izpitu, št. 42/91.
g-68259

Španinger Vesna, Pesnica 53, Pesnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9757.
m-1897

Šprem Vlado, Špengova 11, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 5314.
m-1911

Šraj Uroš, Ul. Matije Blejca 18, Kamnik,
spričevalo 2. letnika Srednje kemijske šole
v Ljubljani, izdano leta 1991. s-68177

Štakolič Marko, Podsabotin 12, Kojsko,
vozniško dovoljenje, kat. B, izdala UE No-
va Gorica. p-68023

Štefok Drago, Ul. Poh. bataljona 5, Ru-
še, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6428.
m-1740

Šteharnik Leon, Ul. Poh. Bataljona 47,
Maribor, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika in
maturitetno spričevalo Turistično gostinske
šole Maribor. m-1798

Štiglic Dijana, Zg. Duplek 124 h, Spod-
nji Duplek, indeks, št. 81470972 EPF Mari-
bor. m-1796

Štiglič Štefan, Zg. Duplek 124, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
37350. m-1671

Štih Roman, Noršinci 3, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 7373.
p-68029

Švab Stanislav, Sel. vrh 13, Loče, voz-
niško dovoljenje, kat. FGH, št. 11094.
p-68053

Takaj Hasim, Poljanska cesta 52, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
410629, št. reg. 175685. s-68134

Tanšek Vili, Loke 9, Tabor, delovno knji-
žico, reg. št. 82/95. p-68074

Težak Janez, Metlika, vozniško dovolje-
nje, kat. ABGH, št. 4006. g-68239

Tekavčič Grad Onja, Pod lipami 68,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 354549, št. reg. 35503. s-68112

Tiršek Franček, Gornji Grad, listino.
p-68007

Tivold Tomaž, Kocjanova 21, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 523625,
št. reg 42264, izdala UE Kranj. p-68036

Tič Lidija, Tinje 12, Zgornja Ložnica,
spričevalo 3. letnika Srednje gostinsko-turi-
stične šole v Mariboru, šolsko leto 1994/95.
m-1687

Tičarič Martina, Majšperk 73, Majšperk,
diplomo Srednje tekstilne šole v Mariboru,
št. 165/89*77. m-1618
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Tomaž Tatjana, Tomšičeva 49, Slovenj
Gradec, listino. g-68098

Toplak Manuela, Prušnikova 18, Mari-
bor, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje
trgovske šole v Mariboru. m-1891

Topolnik Dejan, Goriška 1, Maribor, za-
varovalno polico, št. AO 211321. m-1666

Topolšek Aleš, Križevac 11/a, Stranice,
indeks PF Maribor, št. 81457737. m-1768

Tratar Zdenka, Hofbauerjeva ulica 2,
Mozirje, delovno knjižico. s-68132

Trobentar Gorazd, Vas 4 c, Vas, hranil-
no knjižico, št. 0001876012. g-68198

Trstenjak Dragica, Spolenakova 17, Ptuj,
spričevalo 4. letnika Kmetijske tehnične šo-
le v Ptuju, letnik 1995/96. m-1686

Trtnik Marija, Anžurjeva ulica 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
646364, št. reg. 38444. s-68026

Turšič Tina, Linhartova 49, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 33621.
s-68060

Urleb Janez, Nasipna 67, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 71733.
m-1641

Valand Ludvik, Močna 35, Pernica, za-
varovalno polico, št. AO 354607. m-1638

Valentinčič Aleksander, Cikava 70, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16144. s-68156

Vasilić Željko, Potočani, Potočani, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 213125.
s-68046

Vasič Andreja, Kardeljeva 77, Maribor,
spričevalo - duplikat I gimnazije Maribor,
letnik 1982. m-1679

Vavpotič Primož, Gosposvetska cesta 22,
Maribor, delovno knjižico. m-1780

Vegmaher Jože, Čečovlje 48, Ravne na
Koroškem, indeks, izdan leta 1988 v Zre-
čah. g-68032

Verenjka Stanko, Trg 29, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 3363, iz-
dala UE Ravne na Koroškem. g-68073

Vertačnik Vidko, Na Soseski 14, Mari-
bor, spričevalo 1. letnika SERŠ v Mariboru,
šolsko leto 1995/96. m-1640

Vesel Dušan, V Brezov log 5, Novo me-
sto, diplomo SKSMŠ Maribor. g-68123

Vezjak Ivan, Košaški dol 56/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 79244.
m-1705

Vidergar Mija, Brodarjev trg 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 55453,
S 885940, izdala UE Ljubljana. s-68167

Vidic Ana Anastazija, Posavskega ulica
18, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 1992. s-68200

Vlahović Kastelič Mojca, Lucija, Čoko-
va 1, Portorož, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10833. s-68054

Vodičar Tone, Šmartinska cesta 254,
Ljubljana, zeleno karto, št. 5187613.
g-68185

Vodopivec Bojan, Lucija, Božidarja Jak-
ca 10, Portorož, spričevalo Poklicne elektro
šole v Novi Gorici. g-68035

Vojičić Nada, Ulica XXXI. divizije 5,
Kranj, delovno knjižico. S-68085

Volmajer Jolanda, Potrčeva 4, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje prometne šole
v Mariboru. m-1898

Vovko Martina, Pot v dolino 11 a, Do-
brunje, dijaško mesečno vozovnico, št.
24619. s-68262

Vračko Aleš, Kozjak nad Pesnico 22 a,
Zgornja Kungota, spričevalo 1. letnika
Elektro šole v Mariboru, letnik 1993..
m-1753

Vrhunec samo, Na plavžu 7, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12992.
s-68068

Vujatovič Velimir, Zolajeva 13, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu ŽIŠ v
Mariboru, letnik 1981. m-1915

Wutt Barbara, Vrazova ul. 58, Maribor,
delovno knjižico. m-1743

Zablačan Roman, Cesta v Rošpoh 6,
Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 30888. m-1888

Zapis d. o. o., Jocova 74, Maribor, zava-
rovalno polico, št. 172054. m-1769

Zbašnik Sabina, Šalka vas 153, Kočevje,
indeks Filozofske fakultete v Ljubljani.
s-68014

Zebec Vladimir, Strmec 187, Petrijanec,
zaključno spričevalo Gradbene šole, izdano
leta 1963. m-1765

Zeilman Kristijan, Pavšičeva 6, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 39221.
s-68049

Zejnulović Borislav, Bazoviška 40, Ilir-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, št.
361777, izdala UE Ilirska Bistrica. g-68126

Zemljić Roman, Ul. Lackove čete 5 a,
Ptuj, zaključno spričevalo SKMKŠ Ptuj, šol-
sko leto 1985/86. m-1741

Zorko Natalija, Frankolovska 6, Mari-
bor, spričevalo 8. razreda OŠ Draga Koba-
la, šolsko leto 1992/93. m-1681

ZormanJanez, Osek 15, Lenart, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 10069. m-1664

Zupan Ljudmila, Viška cesta 49 B, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
513319, št. reg. 123188. s-68240

Zupan Matjaž, Zgornje Pirniče 96 B,
Medvode, delovno knjižico. s-68241

Zupanc Miran, Šentjanž 32, Štore, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 38030. g-68208

Žaler Frančiška, Betnavska 127, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
35417. m-1715

Železnik Smiljan, Tovarniša 18, Loga-
tec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
853498. s-68094

Žižek Davorin, Dragučova 50, Pernica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 94569.
m-1704

Žižek Rudolf, Gledališka 4, Maribor, de-
lovno knjižico. m-1907/a

Žiberna Polonca, Zupanova ulica 3,
Ljubljana, delovno knjižico, izdana na ime
Vodišek Polona. s-68023

Žinko Suzana, Javornik 20, Ravne na
Koroškem, spričevalo SŠ Slovenj Gra-
dec-ekonomski komercialni tehnik, šolsko
leto 1990/91, št. 94. g-68072

Živko Sabina, Bolečka vas 6 c, Ptujska
gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24938. g-68129

Živković Dejan, Velika čolnarska 10,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
8817. s-68006

Žnidarič Alojz, Tančeva 15, Maribor,
spričevalo Slikopleskarske šole v Mariboru,
letnik 1978. m-1662

Žnuderl Stanislava, Senčur 8, Juršinci,
potrdilo o strokovnem izpitu Zdravstvene
šole, letnik 1977. m-1747

Žuman Irma, Mezgovci 2, Dornava, za-
ključno spričevalo Pedagoške gimnazije,
letnik 1978/79. p-68093

Žun Matej, Betajnova 69, Vrhnika, in-
deks Strojne fakultete v Ljubljani. s-68194

Žunič, Nad mlini, Novo mesto, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 15757, izdala UE
Novo mesto. g-68081

Žučko Jožef, Dekmanca 3, Bistrica ob
Sotli, zavarovalno polico, št. 378585.
g-68120

Žvokelj Slavko, Pod Primožem 17, Piv-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
1646. p-68089

Gerič Rajko, Ljubljanska 15/b, Maribor,
spričevalo 1. letnika II gimnazije Maribor,
šolsko leto 90/91. m-1739/A
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ZAKON O SODELOVANJU
DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU

z uvodnimi pojasnili dr. Draga Mežnarja in stvarnim kazalom
(druga spremenjena in dopolnjena izdaja)

Zakon o gospodarskih družbah je bil sprejet pred tremi leti,

kmalu za njim pa je začel veljati tudi zakon o sodelovanju delavcev

pri upravljanju. Z vse večjim številom olastninjenih podjetij se je

povečalo tudi zanimanje za poznavanje določb tega zakona, čeprav

velja za vse gospodarske družbe in zadruge ne glede na obliko

lastnine.

Avtor je dopolnil uvodna pojasnila predvsem z odgovori na vpra-

šanja, ki so se najpogosteje pojavila med dosedanjim izvajanjem

zakonskih določb. Med drugim svetuje: kako naj bo sestavljen nad-

zorni svet, da bodo delodajalci in zaposleni najlažje sporazumno

urejali vsa odprta vprašanja, kakšna naj bo vloga delavskega di-

rektorja, kakšna sveta delavcev in delavskega zaupnika itd.

Na koncu knjižice pa je tudi stvarno kazalo, ki bo olajšalo iskanje

posameznih zakonskih določb.

Cena 1323 SIT                                                              (10368)


