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Sodni register

LJUBLJANA

Rg-10223

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15508 z dne 20. 9. 1995 pod št. vložka
1/26749/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5872863
Firma:  DOLENC  BENKOVIČ,  TR-

GOS izvoz-uvoz in trgovina, k.d.
Skrajšana  firma:  DOLENC  BENKO-

VIČ, TRGOS, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Poljanski nasip 10
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Dolenc Benkovič Bojana,

Ljubljana, Poljanski nasip 10, odgovarja s
svojim premoženjem in Babošek Dušan,
Ljubljana, Novo Polje, Cesta VII/95, ne od-
govarja, oba vstopila 19. 10. 1994, oba vlo-
žila po 5.000 SIT.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Dolenc Benkovič Bojana, Ljub-
ljana, Poljanski nasip 10, imenovana
19. 10. 1994, zastopa družbo brez omejitev
in prokurist Babošek Dušan, Ljubljana, No-
vo Polje, Cesta VII/95, imenovan 19. 10.
1994.

Dejavnost, vpisana 20. 9. 1995: 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-13727

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16770 z dne 16. 2. 1995 pri subjektu vpi-
sa TEXPRO LJUBLJANA, zunanja in no-
tranja trgovina, d.o.o., Ljubljana, Mur-
gle 99, sedež: Murgle 99, Ljubljana, pod
vložno št. 1/23017/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, po-
večanje osnovnega kapitala, spremembo se-
deža, dejavnosti, družbenika, zastopnikov
in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5759323
Firma: BOREL, zaključna dela v grad-

beništvu  in  elektroinstalacije,  d.o.o.,
Ljubljana

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

Sedež: Ljubljana, Preglov trg 10
Osnovni kapital: 2,421.405 SIT
Ustanovitelji: TEXTIL FINANZS. P. A.

in Velepič Mitja, oba izstopila 21. 12. 1994
in Palačković Borka, Ljubljana, Preglov trg
10, vstopila 21. 12. 1994, vložila 2,421.405
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Vele-
pič Mitja, razrešen 21. 12. 1994, direktorica
Palačković Borka, Ljubljana, Preglov trg 10,
imenovana 21. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev in prokurist Palačković Sto-
jan, Ljubljana, Preglov trg 10, imenovan
21. 12. 1994.

Doslej registrirana dejavnost se spreme-
ni, tako, da se razširi z novimi dejavnostmi,
in sicer: elektroinstalacijska dela, zaključna
dela v gradbeništvu, storitve inženiringa v
gradbeništvu.

Izbrišeta se dosedanji dejavnosti: proiz-
vodnja tekstilnih polizdelkov in tekstilne
konfekcije in proizvodnja steklenic iz P.E.T.
materialov.

Upoštevajoč navedene spremembe je
nova spremenjena dejavnost družbe: zak-
ljučna dela v gradbeništvu; elektroinstalaci-
jska dela; storitve inženiringa v gradbeništ-
vu; trgovina na debelo in drobno z živilskimi
in neživilskimi izdelki vseh trgovskih strok;
posredovanje, zastopanje, komisija in agen-
cija v prometu blaga in storitev; promet z
nepremičninami; prevozne in špediterske
storitve; turistične in gostinske storitve;
ekonomsko komercialno in računovodsko
svetovanje; računalniške storitve; organiza-
cija, proizvodnje, vodenje postopkov
trženja; reklamiranje, priprava celostnih po-
dob, tržna promocija; založništvo, priprava
in izvedba javnih prireditev; zastopanje tu-
jih oseb, konsignacija, agencija in posre-
dovanje v zunanjetrgovinskem prometu bla-
ga in storitev; izvajanje investicijskih del v
tujini; izvoz in uvoz živilskih in neživilskih
proizvodov iz vseh trgovskih strok; medna-
rodni prevozi in špedicija.

Rg-17958

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

94/06012 z dne 6. 4. 1995 pri subjektu vpi-
sa  REGISTER,  storitveno  in  trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Bratov Bab-
nik 24, sedež: Bratov Babnik 24, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/21354/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
sedeža, zastopnika, preoblikovanje iz d.o.o.
v d.n.o., uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5741459
Firma: DJOKIĆ & Co., storitveno in

trgovsko podjetje, d.n.o., Ljubljana, Bra-
tov Babnik 24

Skrajšana firma: DJOKIĆ & Co., d.n.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Djokić Bogoslav, Ljublja-
na, Bratov Babnik 24, vstop 18. 11. 1992,
vložek 64.200 SIT, odgovarja s svojim pre-
moženjem in Djokić Zaga, Ljubljana, Bra-
tov Babnik 24, vstop 10. 5. 1994, vložek
42.800 SIT, odgovarja s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Djo-
kić Bogoslav, razrešen 10. 5. 1994, zastop-
nik Djokić Bogoslav in Djokić Zaga, oba
Ljubljana, Bratov Babnik 24, imenovana
10. 5. 1994, zastopata družbo brez ome-
jitev.

NOVO MESTO

Rg-20515

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00082 z dne 25. 7. 1995
pri subjektu vpisa NOVOLES – PLOSKO-
VNI ELEMENTI, pohištveni polproizvo-
di, Trebnje, d.o.o., sedež: Račje selo 24,
Trebnje, pod vložno št. 1/01239/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča vpis članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5409985
Člani nadzornega sveta: Jovanovič Du-

šan, Morela Zdravko in Urbič Henrik, vsi
vstopili 20. 12. 1994.

Rg-20526

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02446 z dne 27. 6. 1995
pri subjektu vpisa NOVOLES – PLOSKO-
VNI ELEMENTI, pohištveni polproizvo-
di, Trebnje, d.o.o., sedež: Račje selo 24,
Trebnje, pod vložno št. 1/01239/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti, spremembo zastopnika in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5409985
Oseba, pooblaščena za zastopanje: To-

dorović Miodrag, razrešen 22. 12. 1994, za-
stopnik Krvavica Robert, Novo mesto, Uli-
ca Danila Bučarja 6, imenovan 22. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev kot v.d. direk-
torja.

Dejavnost, vpisana 27. 6. 1995: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3614
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Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo.

SLOVENJ GRADEC

Srg 95/00152 Rg-47184

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 95/00152 z dne 29. 10. 1996
pri subjektu vpisa CENTER ZA SOCIAL-
NO DELO SLOVENJ GRADEC, p.o., se-
dež: Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec,
pod vložno št. 1/00843/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča organiziranje javnega
zavoda, spremembo imena, družbenikov,
dejavnosti, pooblastil direktorja, vpis osnov-
nega kapitala in uskladitev s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5222397
Firma: CENTER ZA SOCIALNO DE-

LO SLOVENJ GRADEC
Pravnoorg. oblika: zavod
Osnovni kapital: 43,541.000 SIT
Ustanoviteljici: Občinska skupnost so-

cialnega skrbstva, izstopila 29. 6. 1994 in
Vlada Republike Slovenije, Ljubljana, Gre-
gorčičeva ulica 20, vstopila 29. 6. 1994, vlo-
žila 43,541.000 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vitežnik-Raj Boža, Slovenj Gra-
dec, Tomšičeva 15, razrešena in ponovno
imenovana 5. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 10. 1996: 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 85321 De-
javnost centrov za socialno delo; 85324 Dru-
ge socialne dejavnosti.

Organiziranje javnega zavoda na podla-
gi zakona o zavodih, vpisano v sodni regi-
ster s sklepom Srg št. 95/00152 z dne 29. 10.
1996.

Uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi
in uporabi standardne klasifikacije dejavno-
sti, vpisana v sodni register s sklepom Srg
št. 95/00152 z dne 29. 10. 1996.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

KOPER

Srg 95/00312 Rg-45776

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00312 z
dne 6. 9. 1996 pod št. vložka 1/03894/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5744091
Firma: KUBEX, zunanja in notranja

trgovina, d.o.o., Štanjel
Skrajšana firma: KUBEX, d.o.o., Šta-

njel
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Štanjel, Štanjel 43
Osnovni kapital: 100.000 SIT

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku pod št. Srg 312/95 z dne
6. 9. 1996. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe je prevzel druž-
benik Bojan Uhelj, Štanjel 150/b, Štanjel.

Srg 94/01953 Rg-45873

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01953 z
dne 2. 9. 1996 pod št. vložka 1/02153/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ZISET, trgovina na debelo in
drobno z neživilskimi proizvodi, Koper,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Koper, Božičeva 5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 1953/94 z dne
2. 9. 1996. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe sta prevzela Egi-
dij Bembič iz Šmarij pri Kopru, Gažon 38 in
Marijo Bembič iz Marezig, Boršt 45.

Srg 94/02520 Rg-45877

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02520 z
dne 2. 9. 1996 pod št. vložka 1/01193/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5370345
Firma: MEDICOP, trgovina, proizvod-

nja in storitve, d.o.o., Bošamarin
Skrajšana firma: MEDICOP, d.o.o., Bo-

šamarin 57, Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koper, Bošmarin 57
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 2520/94 z dne
2. 9. 1996. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe sta prevzela Ta-
nja in Janez Koprivec, oba iz Kopra, Boša-
marin 17.

Srg 94/02589 Rg-45878

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02589 z
dne 2. 9. 1996 pod št. vložka 1/01256/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5372844
Firma: APARTMENT INŽENIRING,

posredovanje nepremičnin in projektira-
nje, d.o.o., Piran

Skrajšana firma: APARTMENT INŽE-
NIRING, d.o.o., Piran

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Piran, Grajska 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 2589/94 z dne
2. 9. 1996. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe sta prevzela Mar-
jan Petkovšek iz Pirana, Grudnova 20 in
Marija Golob iz Pirana, Grajska 1.

Srg 94/02889 Rg-45891

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02889 z
dne 2. 9. 1996 pod št. vložka 1/00718/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5293464
Firma: PRO.MEA, podjetje za propa-

gando in marketing, d.o.o., Koper, Mu-
zejski trg 7

Skrajšana firma: PRO.MEA, d.o.o., Ko-
per

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koper, Muzejski trg 7
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 2889/94 z dne
2. 9. 1996. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe so prevzeli Mar-
ko Filli, Koper, Sreberničeva 5, Boris Filli,
Portorož, XXX. divizije 2 in Sarita Črnac,
Koper, II. prekomorske brigade 23.

Srg 94/03055 Rg-45908

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03055 z
dne 5. 9. 1996 pod št. vložka 1/01576/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5422779
Firma: BISKOP, trgovsko podjetje,

d.o.o., Koper, Partizanska 20/b
Skrajšana firma: BISKOP, Koper, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koper, Partizanska 20/b
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 3055/94 z dne
5. 9. 1996. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe je prevzel ustano-
vitelj Aleksander Marancina iz Kopra, Par-
tizanska 20/b.

Srg 94/00964 Rg-46567

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/00964 z
dne 15. 10. 1996 pod št. vložka 1/02118/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5496608
Firma: DEG, proizvodnja in trgovina,

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

govornostjo
Sedež: Sežana, Gradišče 9
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 964/94 z dne
15. 10. 1996. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel usta-
novitelj Martin Kocjan iz Sežane, Gra-
dišče 9.

Srg 94/03067 Rg-46582

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03067 z
dne 15. 10. 1996 pod št. vložka 1/03571/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
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subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5685753
Firma: LAČMAN, trgovina s kmetij-

skimi pridelki, uvoz, izvoz, d.o.o., Koseze
58, Ilirska Bistrica

Skrajšana firma: LAČMAN, d.o.o., Ko-
seze 58, Ilirska Bistrica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ilirska Bistrica, Koseze 58
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 3067/94 z dne
15. 10. 1996. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel usta-
novitelj Pavel Jagodnik iz Ilirske Bistrice,
Koseze 58.

Srg 94/03061 Rg-48897

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03061 z
dne 6. 11. 1996 pod št. vložka 1/01631/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5432243
Firma:  EUREKA,  založništvo  in  po-

slovne storitve, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: EUREKA, d.o.o., Ko-

per
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koper, Kampel 25/e
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 3061/94 z dne
6. 11. 1996. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Ro-
zana Budak iz Buj, Mlini 73 in Giuseppe
Debernardi iz Kopra, Kampel 25/e.

KRANJ

Srg 616/96 Rg-46181

Družba AZMANN, podjetje za zasto-
panje tujih firm in domačih firm, d.o.o.,
Kranj, s sedežem v Kranju, Reševa 9, vpi-
sana na reg. vl. št. 1/4957/00 preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Až-
man Gregor, Ljubljana, Jamova 62.

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 795/94 Rg-46183

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 795/94 zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku z dne
25. 9. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/3113/00 vpiše izbris družbe LOGIN,
inženiring, trgovina, izvoz-uvoz, Olševek,
d.o.o., s sedežem v Olševku 4, Preddvor,
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 25. 9. 1996

Srg 191/95 Rg-46187

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 191/95 zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku z dne
25. 9. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4690/00 vpiše izbris družbe
EPROM, storitve in trgovina Bohinjska
Bistrica, d.o.o., s sedežem Pod Rebrom 4,
Bohinjska Bistrica, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 25. 9. 1996

Srg 577/95 Rg-46190

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 577/95 zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku z dne
25. 9. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/1535/00 vpiše izbris družbe
ARYA, trgovinsko podjetje, d.o.o., Ce-
sta Kokrškega odreda 12, Kranj s sede-
žem Cesta Kokrškega odreda 12, Kranj,
zaradi  prenehanja  po  skrajšanem  po-
stopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 25. 9. 1996

Srg 3889/94 Rg-46193

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3889/94 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku z dne
25. 9. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2673/00 vpiše izbris družbe KON-
TRADE, trgovina, storitve in špedicija,
d.o.o., Jesenice, s sedežem na Jesenicah,
Verdnikova 18, zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 25. 9. 1996

Srg 3042/94 Rg-46194

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3042/94 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku z dne
25. 9. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/547/00 vpiše izbris družbe VITRA,
podjetje za trgovino na drobno in debelo
Bled, d.o.o., s sedežem na Bledu, Partizan-
ska 32/c, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 25. 9. 1996

Srg 3710/94 Rg-46196

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3710/94 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku z dne
25. 9. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2975/00 vpiše izbris družbe RO-
MA-TRADE, trgovina z neživili in meša-
nim blagom, d.o.o., Kranj, s sedežem Na-
dižarjeva 13, Kranj, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 25. 9. 1996

Srg 666/96 Rg-47363

Družba SAT TRADE, proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Kranj, s sedežem v
Kranju, Poženk 10, vpisana na reg. št. vl.
1/4059/00 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
Bolka Bogdan in Bolka Jožef, oba Poženk
10, 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 25. 10. 1996

KRŠKO

Srg 2815/94 Rg-44955

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

AMONIT,  trgovina,  storitve  in  pro-
izvodnja, d.o.o., Sevnica, Naselje heroja
Maroka 17, se izbriše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela Brankica
Lukič in Žarko Likič, oba Pod Vrtačo 18,
Sevnica.

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

Okrožno sodišče v Krškem

dne 30. 9. 1996

Srg 197/96 Rg-46400

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

Družba ARES, proizvodnja in trženje
Artiče, d.o.o., Arnovo selo 45, Artiče, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Kiril Petrov in Miro-
slava Petrov, oba Artiče, Arnovo selo 45, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Petrov Kirila in Petrov Miroslavo, oba Arti-
če, Arnovo selo 45.

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

Okrožno sodišče v Krškem

dne 23. 10. 1996

LJUBLJANA

Srg 3717/96 Rg-1944

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
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PARCO, d.o.o., prodaja, storitve, tr-
govina, Vojkova 52, Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 1. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Mecilošek Aleksan-
dra, Ljubljana, Vojkova 52 in Lavrič Sonja,
Ljubljana, Kregarjeva 19, z ustanovitvenim
kapitalom 100.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
ljici Mecilošek Aleksandro 85.000 SIT in
Lavrič Sonjo 15.000 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 6. 11. 1996

Srg 18494/94 Rg-1945

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

Družba MACCO. J, d.o.o., trgovina in
inženiring, Spodnja Javorščica 5, Morav-
če, preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 19. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Marjan Cerar, Spodnja Ja-
vorščica 5, Moravče, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Marjana Cerarja, Spodnja Javorščica 5, Mo-
ravče.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 22. 11. 1996

Srg 18644/94 Rg-1946

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

Družba DTS – AVICO, podjetje za špe-
dicijo, trgovino in marketing, d.o.o., Ma-
roltova 7, Ljubljana, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Leskovšek Viljem, Ce-
sta VI/2, Ljubljana-Polje, Cerovac Mičo,
Bratovševa pl. 22, Ljubljana in Tomše Bo-
jan, Hacquetova ul. 3, Ljubljana, z ustano-
vitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevze-
majo obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

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

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 30. 10. 1996

Srg 18645/94 Rg-1947

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

Družba BORER, proizvodno trgovsko
podjetje, d.o.o., Novakova pot 10, Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Bojan Zatler, Novakova
pot 10a, Ljubljana, Marjan Rekar, Novo Po-
lje cesta XVII/14, Ljubljana in Anton Bre-
zovar, Hafnerjevo naselje 98a, Škofja Loka,
z ustanovitvenim kapitalom 8.100 SIT, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.100 SIT prenese v celoti na ustanovitelje,
in sicer vsakemu eno tretjino.

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 30. 10. 1996

Srg 3677/96 Rg-1948

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

ANTARES – COMMERCE, trgovsko
podjetje na debelo in drobno, d.o.o., Ljub-
ljana, Ilirska 14, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 9. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Jung Jernej, Ilirska 14,
Ljubljana in Jung dr. Miro, Saumerstrasse
45, Thailwil, Schweiz, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku 2.000
SIT prenese v celoti na ustanovitelja Jung
Jerneja 600 SIT in Jung dr. Mirota 1.400 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 6. 11. 1996

Srg 18624/94 Rg-1949

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

Družba RONDO, podjetje za trgovino,
zastopanje in transport, d.o.o., Ulica bra-
tov  Učakar  80,  Ljubljana,  preneha  po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 23. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Miro Kahrimanović, Uli-
ca bratov Učakar 80, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Mira Kahrimanovića, Ulica bratov Učakar
80, Ljubljana.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od 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 30. 10. 1996

Srg 36474/96 Rg-1950

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

GEODATA, podjetje za računalniški
inženiring in geološko svetovanje, d.o.o.,
Zbilje 88, Medvode, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
11. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Anita Ogrin, Prisojna
pot 8, Vrhnika, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 6. 11. 1996

Srg 18507/94 Rg-1951

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

Družba 3 M TRADE, d.o.o., podjetje
za trgovino, Šaranovičeva 28, Vir, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Alič Marko, Šaranoviče-
va 28, Vir, 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
Alič Marka, Šaranovičeva 28, Vir.
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Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od 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. 11. 1996

Srg 18628/94 Rg-1952

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

Družba 2 M TRADE, d.o.o., podjetje
za trgovino in inženiring, Jamnikarjeva
63, Ljubljana, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 29. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Jere Miroslav, Aljaže-
va 5, Mengeš in Lampe Matjaž, Jamnikarje-
va 63, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 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 Miroslava Jereta, Aljaževa 5, Mengeš in
Matjaža Lampeta, Jamnikarjeva 63, Ljub-
ljana, vsakemu eno polovico.

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 30. 10. 1996

Srg 16280/94 Rg-1953

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

D. DIVJAK trgovina in storitve, d.o.o.,
Trubarjeva  11,  Ljubljana,  reg.  št.  vl.
1/24030/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 19. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Dušan Divjak in Darin-
ka Šeme-Divjak, oba Spodnja Slivnica 135,
Grosuplje, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzemata obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja, na vsakega do ene polovice osnovnega
kapitala.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 14. 6. 1996

Srg 18681/94 Rg-1954

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

Družba NEYA, uvozno in izvozno pod-
jetje za inženiring in trgovino, Ljubljan-
ska 5, Grosuplje, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 5. 5.
1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Miroslav Kolmančič,
Ljubljanska c. 5, Grosuplje, z ustanovitve-
nim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzame 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
Miroslava Kolmančiča, Ljubljanska c. 5,
Grosuplje.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 27. 9. 1996

Srg 64/95 Rg-1955

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

Družba D.O.I.T., podjetje za trgovino
in zastopanje, d.o.o., Stegne 7, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 9. 11. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Lusty Christoper, 43
Waveney avenue, London, Velika Britanija
in Jasna Omerzu, Seljakovo naselje 40,
Kranj, z ustanovitvenim kapitalom 9.000
SIT, ki prevzameta obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
9.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Lusty Christopherja, 43 Weaveney avenue,
London, Velika Britanija in Omerzu Jasno,
Seljakovo naselje 40, Kranj.

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 30. 10. 1996

Srg 18485/94 Rg-1956

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

Družba LEGEND, d.o.o., podjetje za
trgovino in inženiring, Jarančičeva 9,
Ljubljana-Šentvid, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 29. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Anton Bitenc, Podgor-
ska 25, Ljubljana-Šentvid in Ksenija Bitenc,
Jerančičeva 9, Ljubljana-Šentvid, z ustano-
vitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

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

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od 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. 11. 1996

Srg 3432/96 Rg-1957

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

Družba  MOST - PRO,  proizvodnja,
storitve, trgovina, d.o.o., Opekarska 7,
Kočevje, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 3. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Jože Jakšič, Opekarska 7,
Kočevje, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzame 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
Jakšič Jožeta, Opekarska 7, Kočevje.

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. 10. 9. 1995

Srg 3433/96 Rg-1958

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

Družba LOGRAD, d.o.o., proizvodno
obrtno podjetje, Spodnji Log 17, Sava pri
Litiji, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 28. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Verbe Franc, Spodnji Log
17, Sava pri Litiji, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 SIT, ki prevzame 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 Verbe Franca, Spodnji Log 17, Sava pri
Litiji

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
sodišče  po  preteku  tega  roka  sprejelo
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sklep  o  izbrisu  družbe  iz  sodnega  regi-
stra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 15. 10. 1995

Srg 3592/96 Rg-1959

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

Družba M&J Zorc, trgovsko in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Erbežnikova 16,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 5. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Zorc Matjaž in Zorc
Janja, oba Erbežnikova 16, 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 do ene polovice.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od 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. 10. 1996

Srg 18599/94 Rg-1960

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

Družba ESTERO TRADE, d.o.o., im-
port-export in notranja trgovina, Vodni-
kova 314, Ljubljana, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja  sta  Estero  München
GmbH, Import Export, Sckellstrasse 1/II, 8
München 80 in Asja Šoba, Peričeva 7, Ljub-
ljana, z ustanovitvenim kapitalom 100.000
SIT, ki prevzameta obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od 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 30. 10. 1996

Srg 10105/94 Rg-1961

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

Družba ŠEBOPLESK, vsa dela v grad-
beništvu, trgovina, marketing in pro-
izvodnja, d.o.o., Ljubljana, Rozmanova
ul. 2, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 6. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Blaž Šebenik, Rozmano-
va 2, 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 ustanovitelja
Blaža Šebenika, Rozmanova 2, Ljubljana.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od 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. 5. 1996

Srg 17296/94 Rg-1962

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

BIOFARM,  podjetje  za  biovrtnarje-
nje, zastopanje in trgovino na debelo in
drobno, Ljubljanska 103, Domžale, reg.
št. vl. 1/10188/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 27. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Levec Peter (pokojni), z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na Levec Jelko
(dedinja).

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 13. 6. 1996

Srg 11237/94 Rg-1963

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

Komunalni inženiring, d.o.o., Karde-
ljeva ploščad 22, Ljubljana, reg. št. vl.
1/15419/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 4. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Dunja Bergant, Zg. Ga-
meljne 44 c; Branko Bizjak, Ul. 29. maja
33, Mojca Colarič, Pot na fužine 45; Silve-
stra Dujc, Ul. bratov Komel 58, Stanka Gru-
den, Rašiška 13; Igor Račun, Ul. bratov Uča-
kar 114; Marjeta Rus, Slomškova 19; Vesna
Valant, Na brežini 24 in Vladimira Weilgo-
ni, Trstenjakova 1, vsi Ljubljana, z ustano-
vitvenim kapitalom 9.000 SIT, ki prevza-
mejo obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 27. 6. 1996

Srg 14034/94 Rg-1964

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

Družba BACOM, podjetje za trgovino
na debelo in drobno, d.o.o., Mengeš, Ra-
kefova ul. 35, Trzin, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
7. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Buh Bogomir, Rakefo-
va ul. 35, Trzin, Mengeš in Tominc Andre-
ja, Prušnikova 35, Ljubljana, 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 vsakega usta-
novitelja do ene polovice osnovnega kapi-
tala.

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 5. 7. 1996

Srg 16347/94 Rg-1965

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

IMAM, trgovina na drobno in debelo,
d.o.o., Anžurjeva 34, Ljubljana, št. reg.
vl. 1/10058/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 20. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Nenad Mihajlovič in
Zdenka Mihajlovič, oba Marinkov trg 13,
Ljubljana, 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,
vsakemu do ene polovice osnovnega kapi-
tala.

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
sodišče  po  preteku  tega  roka  sprejelo
sklep  o  izbrisu  družbe  iz  sodnega  regi-
stra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 6. 1996
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Srg 02461/95 Rg-1966

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

Družba DRMOTA IN OSTALI, stori-
tve in trgovina, d.n.o., Vrhnika, Vrtnari-
ja 10b, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 12. 5. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Drmota Bojan in Dr-
mota Zvonka, oba Vrtnarija 10b, Vrhnika,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od 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. 8. 1996

Srg 19834/94 Rg-1967

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

Družba UNTED DATA SYSTEMS, in-
formacijske tehnologije, d.o.o., Vnanje
Gorice, Ul. bratov Potočnikov 17, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 30. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta SAXPO EXPORTING
INCORPORATED, 11 Stewart Avenue,
Huntington, New York 11743, USA in SIG-
MA SOFT SISTEMI, d.o.o., računalniški
inženiring, Vnanje Gorice, Ul. bratov Po-
točnikov 17, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzemata obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese do višine 45.000 SIT
na ustanovitelja SIGMA SOFT SISTEMI in
do višine 55.000 SIT na ustanovitelja SAX-
PO EXPORTIN INC.

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 5. 7. 1996

Srg 15422/94 Rg-1968

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

Družba BERNICOM, podjetje za sto-
ritve, zastopstva in trgovino, d.o.o., Gori-
čane 54, Medvode, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 23. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Bernik Viljemka, Ver-
je 15c, Medvode, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 SIT, ki prevzame 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 Bernik Viljemko.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 2. 7. 1996

Srg 16353/94 Rg-1969

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

PRENOS, podjetje za računalništvo in
elektroniko, d.o.o., Zbilje 10 A, Medvode,
št. reg. vl. 1/7477/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
12. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Matjaž Rebernik, Zbilje
10A Medvode, 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
Rebernik Matjaža.

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 13. 6. 1996

Srg 17047/94 Rg-1970

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

Družba A S C ENGINEERING, d.o.o.,
trgovina in proizvodnja, Stadionska 2,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 22. 12. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Dragomil Božič, Sta-
dionska 2, Ljubljana, inž. S. Gunther Tauc-
her, Niedergams 83, A-8524 Bad Gams,
Alois Lessiak, Karel-Theusslweg 5,
Schwanberg in Marko Markoci, Ul. narod-
nih herojev 23, Poznanovec, z ustanovitve-
nim kapitalom 10.000 SIT, ki prevzemajo
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
10.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lje, vsakemu do ene četrtine osnovnega ka-
pitala.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 2. 8. 1996

Srg 16266/94 Rg-1971

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

Družba ACUS PUNCTUM, akupunk-
tura, akupresura in kozmetika, d.o.o.,
Ljubljana 95, Domžale, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
15. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Kovač Mohar Gabrije-
la in Mohar Bojan, oba iz Domžal, Ljub-
ljanska 95, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzameta obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese do ene polovice na
ustanovitelja Kovač Mohar Gabrijelo in do
ene polovice na Mohar Bojana.

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 5. 4. 1996

Srg 1364/95 Rg-1972

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

Družba SAA, računalniški inženiring
in trgovsko podjetje, d.o.o., Bizjanova 11,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 23. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Aleksander Andolšek,
Bizjanova 11, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzame 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.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 2. 7. 1996

Srg 17337/94 Rg-1973

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

GRATES, d.o.o., gradbeništvo, trgovi-
na, storitve, Ljubljana, Žaucerjeva 14, št.
reg. vl. 1/14999/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 22. 12.
1994.
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Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Borko Ostojič, Žaucerjeva
14, 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 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 26. 6. 1996

Srg 14692/94 Rg-1974

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

Družba ŠPIKA, podjetje za storitve, tu-
rizem, trgovino, gostinstvo in proizvod-
njo, d.o.o., Cesta 4. maja 80, Cerknica,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 9. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Urbas Špela, Cesta
4. maja 80, Cerknica in Steržaj Karmen, Ce-
sta heroja Iztoka 15, Rakek, z ustanovitve-
nim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
ljici, vsaki do ene polovice.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od 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 5. 7. 1996

Srg 17372/94 Rg-1975

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

KONGA, d.o.o., podjetje za transport,
mednarodno špedicijo in trgovino, Bra-
tovževa ploščad 22, Ljubljana, št. reg. vl.
1/14525/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 14. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Gorazd Koncilja in Aleš
Koncilja, oba iz Ljubljane, Bratovževa
ploščad 22, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese do ene polovice na vsa-
kega ustanovitelja.

Zoper 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 26. 6. 1996

Srg 08797/94 Rg-1977

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

GRAFOTISK, grafične storitve, d.o.o.,
Vrhnika, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 9. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Gabrovšek Milan,
Krimskega odreda 26, Verd in Živanovič
Milan, Cesta 6. maja 9, Vrhnika, z ustanovi-
tvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja Gabrovšek Milana,
Verd in Živanovič Milana, Vrhnika, vsake-
mu do ene polovice.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od 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 5. 9. 1996

Srg 12271/94 Rg-1978

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

MIDES, d.o.o., trgovina z elektronski-
mi napravami, Kardeljeva 16, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 1. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Bojan Košir, Grobeljsko
18, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
3.010 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 25. 9. 1996

Srg 12290/94 Rg-1979

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

A & A, alternativne tehnologije, Du-
najska 106, Ljubljana, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
25. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Marjan Jesih, Radomlje,
Bukovčeva 9, Marjeta Jesih, Radomlje, Bu-
kovčeva 9, Darko Goriup, Ljubljana-Črnu-
če, Ul. C. Štuparja 23, Mojca Goriup, Ljub-
ljana-Črnuče, Ul. C. Štuparja 23 in Janez
Župančič, Grosuplje, Prešernova 79, 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 vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelje Marjana Jesiha, Mar-
jeto Jesih, Darka Goriupa, Mojco Goriup in
Janeza Župančiča, in sicer na vsakega do
ene petine.

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. 10. 1996

Srg 12515/94 Rg-1980

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

POMARIS, papirna in kovinska indu-
strija ter trgovina, d.o.o., Ostanek 32, Tr-
bovlje, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 31. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Guzej Stanislav, Ostenk
32, Trbovlje, Oberč Roman, Kešetovo 14,
Trbovlje, Jurančič Slavko, Ostenk 5a, Tr-
bovlje, Guzej Samo, Kešetovo 1, Trbovlje
in Hrovat Romana, Brilejeva 20, Ljubljana,
z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelje Guzej Stanislava, Tr-
bovlje, Oberč Romana, Trbovlje, Jurančič
Slavka, Trbovlje, Guzej Samota, Trbovlje
in Hrovat Romano, Ljubljana, in sicer na
vsakega do ene petine.

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. 10. 1996

Srg 12388/94 Rg-1981

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

ALGO TEXTIL, podjetje za proizvod-
njo, trgovino, komercialne posle in stori-
tve, d.o.o., Pot v Jele 5, Borovnica, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu skupš-
čine z dne 1. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Čamernik Karmelina,
Tovarniška 12, Logatec, Palčič Anton, Pot v
Jele 5, Borovnica in Porčič Alija, Kamno-
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goriška 45, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 8.000 SIT, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelje Čamernik Krmelino,
Logatec, Palčič Antona, Borovnica in Por-
čič Alijo, Ljubljana, in sicer na vsakega do
ene tretjine.

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. 10. 1996

Srg 12521/94 Rg-1982

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

ZUPER, zasebno podjetje za inženiring,
obrtne in tehnične storitve, d.o.o., Ig, Staje
1/d, preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 22. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Perčič Vera, Ig, Staje
1/d, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

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. 9. 1996

Srg 15602/94 Rg-1983

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

EVROPA, trgovina z mešanim bla-
gom, izvoz-uvoz, d.o.o., Stara c. 10, Vrh-
nika, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 17. 11. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Marta Nagode, Dobo-
vičnikova 2, Vrhnika, z ustanovitvenim ka-
pitalom 5.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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. 9. 1996

Srg 17574/94 Rg-1984

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

SMC, d.o.o., Dolsko 3, Dol pri Ljub-
ljani, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 20. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Mencin Saša, Dolsko
3, Dol pri Ljubljani, z ustanovitvenim kapi-
talom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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 23. 9. 1996

Srg 19019/94 Rg-1985

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

ROTRANS, uvoz-izvoz, špedicija in tr-
govina, d.o.o., Črna vas 228, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 12. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Marija Rozman in Ma-
rijan Rozman, oba Črna vas 228, Ljubljana,
z ustanovitvenim kapitalom 153.195 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja Marijo Rozman in
Marijana Rozmana, Ljubljana, in sicer na
vsakega do ene polovice.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od 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 5. 9. 1996

Srg 19153/94 Rg-1986

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

LAH & DOLAMIČ, upravljanje inve-
sticijskih skladov, d.d., Dunajska 22,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Igor Lah, Linhartova 62,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,000.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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. 9. 1996

Srg 19197/94 Rg-1987

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

Trgovina SKAY, d.o.o., Sovretova 8,
Ljubljana - Črnuče, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
30. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Jasna Kovač, Sovreto-
va 8, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 19. 9. 1996

Srg 19227/94 Rg-1988

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

MIKLIČ, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Antona Tomšiča 9, Višnja Gora, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 22. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Alojz Miklič, Ulica An-
tona Tomšiča 9, Višnja Gora, z ustanovitve-
nim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 25. 9. 1996

Srg 19234/94 Rg-1989

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

DANNE, d.o.o., trgovina z živilskimi
in neživilskimi izdelki, Pot na Fužine 19,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 30. 12. 1994.
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Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Majda Ivančič Hlačer,
Ljubljana, Pot na Fužine 19, z ustanovitve-
nim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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. 10. 1996

Srg 19293/94 Rg-1990

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

FUNDUS PROJEKT, projektiranje,
svetovanje in inženiring, d.o.o., Kogojeva
4, Ljubljana, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 23. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Igor Frelih, Baznikova
22, Ljubljana in Bojan Drobnič, Kogojeva
4, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja Frelih Igorja, Ljub-
ljana in Drobnič Bojano, Ljubljana, in sicer
na vsakega do ene polovice.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od 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 5. 9. 1996

Srg 19349/94 Rg-1991

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

TERRA, ekonomsko svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Vlahovičeva 39, preneha po
skrašanem postopku po sklepu skupščine z
dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Milka Brulc, Ljublja-
na, Veliki vrh pri Šmarju 1, Šmarje Sap in
Nataša Župančič, Simonitijeva 15, Ljublja-
na, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanoviteljici, in sicer na vsako
do ene polovice.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu

396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od 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 5. 9. 1996

Srg 270/95 Rg-1992

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

LULIĆ, d.o.o., gradbeno podjetje,
Gradišče 14b, Vrhnika, preneha po skra-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
31. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Lulić Hasib, Gradišče
14/b, Vrhnika, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 25. 9. 1996

Srg 2895/95 Rg-1993

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

WAMEX, d.o.o., Parmova 53, Ljub-
ljana, preneha po skrašanem postopku po
sklepu skupščine z dne 29. 7. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Angelo Vandelli, Via
Lagrange 38, Modena Italija, Giuseppe Ca-
solari, Via Doccia, Savignano S/r Modena,
Italija, Barbara Čulajevič, Pražakova 16,
Ljubljana in Vojko Dnjinkič, Mlinska pot
12, Ljubljana-Črnuče, z ustanovitvenim ka-
pitalom 100.000 SIT, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovite Angelo Vandelli, Giu-
seppe Casolari, Barvaro Čulajevič in Vojka
Djinkiča, in sicer na vsakega do ene četrti-
ne.

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. 10. 1996

Srg 2965/95 Rg-1994

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

VEMI, podjetje za oblikovanje, likov-
no opremo, posredovanje in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Ziherlova 8, preneha po
skrašanem postopku po sklepu skupščine z
dne 31. 5. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Vera Vidmar, Ziherlova
8, Ljubljana, Mišo Vidmar, Ziherlova 8,
Ljubljana in Gizela Luthar, Rusjanov trg 1,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.100
SIT, ki prevzemajo obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelje Vero Vidmar, Miša
Vidmarja in Gizelo Luthar, in sicer na vsa-
kega do ene tretjine.

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. 10. 1996

Srg 1195/96 Rg-1995

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

MING, international računalniški si-
stemi, d.o.o., Brnčičeva 31, Ljubljana-Čr-
nuče, preneha po skrašanem postopku po
sklepu skupščine z dne 7. 3. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Dušan Vujić, Koch-
strasse 18, 9201 Krupendort, Austrija (De-
renčičeva 16, Bjelovar) in Trnavčević Mi-
lan, Dobovičnikova 94, Vrhnika, z ustano-
vitvenim kapitalom 1,500.000, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja Dušana Vujića in Mi-
lana Trnavčeviča, in sicer na vsakega do
ene polovice.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od 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. 10. 1996

Srg 5239/96 Rg-1996

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

Družba  SCHIEDEL,  tovarna  dimni-
kov, d.o.o., Ljubljna, Resljeva 24, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 9. 10. 1996.

Ustanovitelj je SCHIEDEL KAMIN-
WERKE GmbH, A–4552 Wartberg/Krems,
Auern 99, Avstrija, z ustanovitvenim kapi-
talom 105.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja SCHIEDEL KAM-
INWERKE GmbH, A–4552 Wart-
berg/Krems, Auern 99, 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 6. 12. 1996

Srg 3313/96 Rg-1999

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

KEM–ELRO-D,  d.o.o.,  podjetje  za
proizvodnjo, trgovino in zastopanje tujih
firm, Pot Draga Jakopiča 4, Črnuče, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 1. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Ferko Drago in Ferko
Robert, oba Pot Draga Jakopiča 4, Črnuče, 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 v celoti na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 12. 1996

Srg 17370/94 Rg-2000

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, v registrski zadevi
predlagatelja objavlja sklep:

Družba POLIKOM, d.o.o., podjetje za
uvoz, izvoz, trgovino, oblikovanje, usluge,
posredovanje, servis in zastopanje, Ljub-
ljana, Stari trg 9, reg. št. vl. 1/17586/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljev z dne 23. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Matjaž Dominič, Ilirska
12, Ljubljana, Jože Grdadolnik, Hrvatski trg
4, Ljubljana in Branko Stambolič, Stari trg
9, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.001 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku 8.001
SIT prenese na ustanovitelje v enakih deležih.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 11. 12. 1996

Srg 6136/96 Rg-2001

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

Družba ANIANA, trgovsko in storitve-
no podjetje, d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva
76, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 26. 11. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Marko Medja, Ljubljana,
Slovenčeva 76, 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 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. 12. 1996

Srg 94/17155 Rg-41262

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17155 z dne 22. 3. 1996 pod št. vložka
1/20512/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku, s temile
podatki:

Firma:  SKD  EVROSTIL,  trgovsko
podjetje Ljubljana, d.o.o.

Skrajšana  firma:  SKD  EVROSTIL,
Ljubljana, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Slovenčeva 24
Osnovni kapital: 100.200 SIT
Ustanovitelji: Seršen Marjan-pokojni,

dedinja Vesna Lotrič, Belica 19/g, Mojstra-
na, Kmetič Vida in Doblekar Hilda, vsi iz-
stopili 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 so prev-
zeli Vida Kmetič, Maroltova 1, Ljubljana,
Hilda Doblekar, Puhova 7, Ljubljana ter po-
kojni Marjan Seršen, po njem dedinja Ve-
sna Lotrič, Belica 19/G, Mojstrana.

Srg 94/06139 Rg-44036

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06139 z dne 10. 7. 1996 pod št. vložka
1/07568/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku, s temile
podatki:

Firma: KROTA, proizvodnja, trgovina
in turizem, d.o.o., Ljubljana, Bratov Uča-
kar 78

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Bratov Učakar 78
Osnovni kapital: 2.000 SIT

Ustanovitelja: Žagar Stanko in Gabrov-
šek Žagar Vesna, oba izstopila 5. 5. 1994.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Stanko Žagar in Vesna Gabrovšek Ža-
gar, oba Bratov Učakar 78, Ljubljana.

Srg 95/04701 Rg-44855

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/04701 z dne 4. 7. 1996 pod št. vlož-
ka 1/09883/01 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku, s temile po-
datki:

Firma: JANA, d.o.o., Ljubljana, Poslo-
valnica DANE Sežana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Sežana, Dane 12
Ustanoviteljica: JANA, d.o.o., Ljublja-

na, izstopila 26. 9. 1995.
Izbris podružnice na podlagi sklepa št. 1

z dne 26. 9. 1995.

Srg 94/18758 Rg-45134

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18758 z dne 24. 7. 1996 pod št. vložka
1/17395/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku, s temile
podatki:

Matična št. 5605385
Firma: SCT, tesarstvo in mizarstvo,

d.o.o., Kajuhova 35, Ljubljana
Skrajšana firma: SC TE-MI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Kajuhova 35
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Splošno gradbeno podjetje

Slovenija ceste Tehnika Obnova, d.d., Ljub-
ljana, izstopilo 27. 12. 1994.

Sklep skupščine z dne 27. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Splošno gradbeno podjetje Slovenija ce-
ste Tehnika Obnova, d.d., Ljubljana, Slo-
venska 56.

Srg 96/02491 Rg-45207

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/024912 z dne 10. 7. 1996 pod št. vložka
1/25177/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku, s temile
podatki:

Matična št. 5610443
Firma: FLOW INŽENIRING, finanč-

no-računovodske storitve, ekonomsko
svetovanje, trgovina in trgovinske stori-
tve, d.o.o.

Skrajšana firma: FLOW INŽENIRING,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dunajska 106/III
Osnovni kapital: 35,494.000 SIT
Ustanoviteljica: Novak Marija, izstopila

23. 5. 1996.
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Sklep skupščine z dne 23. 5. 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-
zela Novak Marija, Cesta na Dobrovo 35/b,
Celje.

Srg 95/00669 Rg-45761

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00669 z dne 5. 9. 1996 pod št. vložka
1/07535/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku, s temile podatki:

Firma: STATICON, podjetje za sveto-
vanje in inženiring, d.o.o., Trzin, Mla-
karjeva 44, Mengeš

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

govornostjo
Sedež: Mengeš, Mlakarjeva 44, Trzin
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Žerko-Suša Irena, izsto-

pila 7. 2. 1995.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Žerko-Suša Irena, Trzin, Mlakarjeva
44, Mengeš.

Srg 95/00718 Rg-45942

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00718 z dne 5. 9. 1996 pod št. vložka
1/13108/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku, s temile podatki:

Firma: ARS VITAE, podjetje za horti-
kulturo in novo kvaliteto življenja, d.o.o.

Skrajšana firma: ARS VITAE, d.o.o.,
Kisovec

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kisovec, Loke 32
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Poženel Maja, izstopila

23. 4. 1996.
Sklep skupščine z dne 23. 4. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzela
Maja Poženel, Reteče 112, Škofja Loka.

Srg 95/00482 Rg-45947

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00482 z dne 5. 9. 1996 pod št. vložka
1/11259/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku, s temile podatki:

Firma: TANRIP, proizvodnja in trže-
nje, d.o.o., Lavrica, Nebčeva 62, Škofljica

Skrajšana firma: TANRIP, d.o.o., La-
vrica, Škofljica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Škofljica Lavrica, Nebčeva 62
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Pirnat Tone in Pirnat Ja-

na, oba izstopila 30. 12. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-

bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Pirnat Tone in Pirnat Jana, oba Lavrica,
Nebčeva 62, Škofljica.

Srg 94/17152 Rg-45949

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17152 z dne 13. 8. 1996 pod št. vložka
1/15345/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku, s temile podatki:

Firma: AGROIMPEX, d.o.o., podjetje
za trgovino in storitve, Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Cankarjeva 4
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: ANDROKOM, d.o.o. in

Stanič Gojko, oba izstopila 23. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ANDROKOM, d.o.o., Ljubljana, Ta-
censka 66 in Gojko Stanič, Komenskega 7,
Ljubljana.

Srg 94/15084 Rg-45982

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15084 z dne 13. 8. 1996 pod št. vložka
1/03108/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku, s temile podatki:

Firma: MIS, prevozniške storitve in fo-
to – video dejavnost, Ljubljana, Strniše-
va 9, p.o.

Skrajšana firma: MIS, Ljubljana, Strni-
ševa 9, p.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Strniševa 9
Osnovni kapital: 100 SIT
Ustanovitelj: Pajenk Matjaž, 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 more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Pajenk Matjaž, Adamičeva 3, Ljubljana.

Srg 94/15070 Rg-46005

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15070 z dne 12. 8. 1996 pod št. vložka
1/18099/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku, s temile podatki:

Firma: PALESTRA, d.o.o., podjetje za
šport, trgovino, svetovanje, zastopanje in
posredovanje, Ljubljana, Vrhovci, Cesta
VIII/17

Skrajšana  firma:  PALESTRA,  d.o.o.,
Ljubljana, Vrhovci, Cesta VIII/17

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Cesta VIII/17
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Petrovič Nada, izstopila

2. 11. 1994.

Sklep skupščine z dne 2. 11. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Nada Petrovič, Ljubljana, C. VIII/7,
Vrhovci.

Srg 94/15701 Rg-46012

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15701 z dne 31. 7. 1996 pod št. vložka
1/24722/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku, s temile podatki:

Firma: STIMA, d.o.o., servis, trgovina,
inženiring, marketing, Zagorje ob Savi

Skrajšana firma: STIMA, d.o.o., Zagor-
je ob Savi

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zagorje ob Savi, Pintarjeva 45
Osnovni kapital: 1,672.500 SIT
Ustanovitelja: Stošicki Milan in Stošicki

Natalija, oba 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 sta prev-
zela Stošicki Milan in Stošicki Natalija, oba
Pintarjeva c. 45, Zagorje.

Srg 95/02307 Rg-46031

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02307 z dne 8. 8. 1996 pod št. vložka
1/21053/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: DOMIDEJ, podjetje za trgovi-
no in zastopanje, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Cesta na Brdo 46/b
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Dominič Matija, izstopil

18. 4. 1995.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Dominič Matija, Ljubljana, Cesta
na Brdo 46/b.

Srg 94/20101 Rg-46040

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20101 z dne 8. 8. 1996 pod št. vložka
1/20611/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: PAMICO, podjetje za trgovino,
svetovanje, marketing in intelektualne
storitve, d.o.o., Brilejeva 19, Ljubljana

Skrajšana  firma:  PAMICO,  d.o.o.,
Ljubljana, Brilejeva 19

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Brilejeva 19
Osnovni kapital: 221.027 SIT
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Ustanoviteljica: Hajdinjak Biserka, iz-
stopila 21. 12. 1994.

Sklep skupščine z dne 21. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela Biserka Hajdinjak Brilejeva 19,
Ljubljana.

Srg 94/13965 Rg-46052

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13965 z dne 31. 7. 1996 pod št. vložka
1/07874/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: EUROPRET, d.o.o., podjetje za
trgovino in storitve

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Gabrov trg 7
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Perkavac Rok, izstopil

24. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 24. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Rok Perkavac, Gabrov trg 7, Ljub-
ljana.

Srg 94/10149 Rg-46053

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10149 z dne 31. 7. 1996 pod št. vložka
1/19470/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: NI–NI, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Ljubljana, Kašeljska 158

Skrajšana firma: NI–NI, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Kašeljska 158
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Bogomolec Štefanija, iz-

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

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela Štefanija Bogomolec, Kašeljska
158, Ljubljana.

Srg 94/16860 Rg-46695

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16860 z dne 23. 10. 1996 pod št. vložka
1/14022/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: Z.B.I.S., izdelava in prodaja pe-
civa in slaščic, d.o.o., Ljubljana, Koprska
100

Skrajšana firma: Z.B.I.S., d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Koprska 100
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelji: Gros Uroš, Česen Marin-

ka, Šubelj Ana, Jager Martin, Hruševar Mar-
tin, Kužnik Marija, Cizej Stojan, Lipovšek
Emilijana, Horvat Marija in Kavčič Stani-
slav, vsi izstopili 22. 12. 1994.

Sklep skupščine z dne 22. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku. Obveznost plači-
la morebitnih obveznosti izbrisane družbe
so prevzeli Gros Uroš, Jager Martin, Li-
povšek Emilijana, Horvat Marija, Cizej
Stojan, Kužnik Marija, Hruševar Martin,
Šubelj Ana, Kavčič Stanislav in Česen Ma-
rinka.

Srg 94/08067 Rg-46700

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08067 z dne 23. 10. 1996 pod št. vložka
1/11666/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: NOVUM, podjetje za inže-
nirstvo s področja tehnologije, proizvod-
nje, trgovine in intelektualnih storitev
Škofljica, Bučarjeva 4

Skrajšana firma: NOVUM INŽENI-
RING, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Škofljica, Bučarjeva 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Nose Matija in Nose Vla-

dimira, oba izstopila 18. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 18. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Nose Matija in Nose Vladimira,
oba Bučarjeva 4, Škofljica.

Srg 94/05813 Rg-46703

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05813 z dne 29. 10. 1996 pod št. vložka
1/15365/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja druž-
be po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:   SECUREL   –   SECURITY
ELECTRONICS – ZAŠČITA, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: SECUREL, Ljublja-
na, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Linhartova 42
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Skubic Janez, izstopil 10. 5.

1994.
Sklep skupščine z dne 10. 5. 1994 o pre-

nehanju po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Skubic Janez, Linhartova 42, Ljub-
ljana.

Srg 94/12447 Rg-46711

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12447 z dne 1. 8. 1996 pod št. vložka
1/05380/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja druž-
be po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: PROMAT, procesna avtomati-
ka, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Levčeva 11
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Savič marjan in IMP TEH-

NOMONT, oba izstopila 10. 5. 1994.
Ustanovitev je vpisana v sodni register s

sklepom Srg 1434/90 z dne 26. 3. 1990.
Sklep skupščine z dne 10. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
S sklepom Srg 12447/94 z dne 1. 8. 1996

se vpiše izbris prenehanja po skrajšanem
postopku. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe sta prevzela IMP
Tehnomont, p.o., Ljubljana, Aljaževa ul. 10
in Savič Marjan, Rožna dolina, C. XII/7b,
Ljubljana.

Srg 95/05352 Rg-46719

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05352 z dne 23. 7. 1996 pod št. vložka
1/01729/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi preobliko-
vanja v javno podjetje s temile podatki:

Firma: DO LJUBLJANSKI POTNIŠKI
PROMET, p.o.

Skrajšana firma: DO LPP, Ljubljana,
p.o.

Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: Ljubljana, Celovška c. 160
S sklepom Srg 5352/95 z dne 23. 7. 1996

se vpiše izbris delovne organizacije zaradi
preoblikovanja v Javno podjetje Ljubljan-
ski potniški promet, p.o., Ljubljana, Ce-
lovška c. 160, vpisana na št. reg. vložka
1/9817/00 (Srg 7947/90).

Srg 95/06147 Rg-46966

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06147 z dne 26. 6. 1996 pod št. vložka
1/21278/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5731828
Firma: GLAVA COMMERCE, uvoz-

no-izvozno, proizvodno podjetje, d.o.o.,
Domžale, Kamniška 13

Skrajšana   firma:   GLAVA   COM-
MERCE, d.o.o., Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Domžale, Kamniška 13
Osnovni kapital: 2,945.300 SIT
Ustanoviteljica: Černivec Ivanka, izsto-

pila 29. 12. 1995.
Sklep skupščine z dne 29. 12. 1995 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Černivec Ivanka, Seidlova cesta 20,
Novo mesto.
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Srg 96/00088 Rg-47006

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00088 z dne 18. 10. 1996 pod št. vložka
1/13204/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja druž-
be po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5521378
Firma: MAJ & SONS, svetovalno pod-

jetje, Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: MAJ & SONS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Livada 7
Osnovni kapital: 2.000.000 SIT
Ustanovitelj: ŠMV, svetovalno podjetje,

d.o.o., izstopilo 4. 1. 1996.
Sklep skupščine z dne 4. 1. 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 ŠMV, svetovalno podjetje, d.o.o., Pod-
lehnik, Dežno pri Podlehniku 2a.

MARIBOR

Srg 575/96 Rg-1976

Družba Poslovno računovodski servis
AGA-FIRST, d.o.o., Ruše, Ruške čete 3,
katere ustanoviteljica je Agencija za razvoj
podjetništva AGA, d.o.o., Ruše, Ruške čete
3, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Agencija
za razvoj podjetništva AGA, d.o.o., Ruše,
Ruške čete 3.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 22. 5. 1996

Srg 94/05653 Rg-46495

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05653 z dne 16. 10. 1996
pod št. vložka 1/07823/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5744377
Firma: SOMA, podjetje za proizvod-

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Panonska 37
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Podrekar Aleksander, iz-

stopil 15. 10. 1996.

MURSKA SOBOTA

Srg 628/94 Rg-44511

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

IZOTUR, podjetje za izobraževanje in
turizem, Murska Sobota, d.o.o., Murska
Sobota, Proletarskih brigad 11, vpisano
pod vl. št. 1/1277/00 preneha po skrajšanem

postopku zakona o gospodarskih družbah
po sklepu z dne 22. 8. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in za-
poslenih delavcev.

Štefan Dravec, Mirna ul. 11, Murska So-
bota, kot ustanovitelj prevzema obveznost
plačila vseh morebitnih ostalih obveznosti
družbe.

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

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je dopusten
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 1257/94 Rg-46396

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

Družba KOALA, trgovsko, proizvodno
in storitveno podjetje Ljutomer, d.o.o.,
Ljutomer, Ob progi 6, vpisana v sodni re-
gister tukajšnjega sodišča pod vl. št.
1/2007/00 preneha po skrajšanem postopku
zakona o gospodarskih družbah po sklepu z
dne 28. 12. 1994.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Irgolič Milan, Murska Sobota, Stara uli-
ca 1, kot družbenik prevema obveznost pla-
čila vseh morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je dopusten
ugovor pri Okrožnem sodišču v Murski So-
boti v 15 dneh od objave sklepa v Uradnem
listu RS. Če ugovora v odrejenem roku ne
bo, bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 18. 10. 1996

Srg 179/95 Rg-46399

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

Družba SKAT, podjetje za inženiring,
proizvodnjo. prodajo, servis, gostinstvo,
turizem in poslovne storitve, Murska So-
bota, d.o.o., Murska Sobota, Finžgarjeva
4, vpisana v sodni register tukajšnjega so-
dišča pod vl. št. 1/1090/00 preneha po skraj-
šanem postopku zakona o gospodarskih
družbah po sklepu z dne 6. 3. 1995.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Karakatič Tibor, Murska Sobota, Finž-
garjeva 4, Karakatič Počič Sonja, Murska
Sobota, Finžgarjeva 4, Počič Geza, Kukeč
43 in Počič Jolanka, Kukeč 43, kot družbe-
niki prevzemajo obveznost plačila vseh mo-
rebitnih ostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
družbenike v sorazmerju z njihovimi po-
slovnimi deleži.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je dopusten

ugovor pri Okrožnem sodišču v Murski So-
boti v 15 dneh od objave sklepa v Uradnem
listu RS. Če ugovora v odrejenem roku ne
bo, bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 18. 10. 1996

Srg 24/96 Rg-46520

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

Družba  SANUS,  podjetje  za  zdrav-
stvene in rekreacijske storitve, Gornja
Radgona, d.o.o., Gornja Radgona, Tru-
barjeva 4, vpisana v sodni register tukajš-
njega sodišča pod vl. št. 1/1270/00 preneha
po skrajšanem postopku zakona o gospo-
darskih družbah po sklepu z dne 15. 1.
1996.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Brus-Hladen Zvonka in Hladen Danilo,
oba Gornja Radgona, Trubarjeva ulica 4 kot
družbenika prevzemata obveznost plačila
vseh morebitnih ostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
družbenika, in sicer na vsakega do ene po-
lovice.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je dopusten
ugovor pri Okrožnem sodišču v Murski So-
boti v 15 dneh od objave sklepa v Uradnem
listu RS. Če ugovora v odrejenem roku ne
bo, bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 24. 10. 1996

Srg 1218/94 Rg-47198

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

Družba  STEP–4,  storitve,  trgovina,
ekonomija, prevajanje, Radomerje, d.o.o.,
Radomerje 25, vpisana pod vl. št. 1/556/00,
katere ustanovitelji so Novak Marta, Go-
riška 7, Maribor (sedaj Borštnikova 27, Ma-
ribor), Novak Branko, Ormoška 3, Ljuto-
mer (sedaj Radomerje 25), Novak Milica,
Ormoška 3, Ljutomer (sedaj Radomerje 25)
in Novak Miroslav, Goriška 7, Maribor (se-
daj Borštnikova 27, Maribor), preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
ljev z dne 23. 12. 1994.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzemajo ustanovitelji
Novak Marta, Maribor, Borštnikova 27, No-
vak Branko, Radomerje 25, Novak Milica,
Radomerje 25 in Novak Miroslav, Maribor,
Borštnikova 27.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov razdeli
med ustanovitelje po enakih delih.

Proti sklepu lahko družbeniki, upniki
ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem so-
dišču v Murski Soboti, ker bo sicer sodišče
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 12. 11. 1996
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NOVA GORICA

Srg 94/00343 Rg-36964

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00343 z dne 19. 3. 1996 pod
št. vložka 1/02144/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5582717
Firma: LI-KOVIN, proizvodnja in sto-

ritve, d.o.o., Spodnja Branica
Skrajšana  firma:  LI-KOVIN,  d.o.o.,

Spodnja Branica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Branik, Spodnja Branica 31
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 15. 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-
zel Lisjak Miloš, Spodnja Branica 31, Bra-
nik.

Rg-44402

Družba TIPKA I, d.o.o., poslovne sto-
ritve Prvačina, s sedežem Prvačina 17,
Dornberk, ki je vpisana pri Okrožnem so-
dišču v Novi Gorici v registru s št. reg. vl.
1-3186-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanoviteljice družbe z dne
30. 7. 1996.

Ustanoviteljica je Gregorič Ivanka, Pr-
vačina 17, Dornberk, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
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 ugovorou odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 30. 7. 1996

Srg 95/00287 Rg-46236

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00287 z dne 5. 9. 1996 pod
št. vložka 1/03039/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5748712
Firma: ZIDAK, zidarska in fasaderska

dela, Šempas, d.o.o.
Skrajšana firma: ZIDAK, Šempas, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šempas, Šempas 135
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep ustanoviteljice z dne 23. 12. 1994

o prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-

bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Kraljević Dragica, Šempas 135, Šem-
pas.

Srg 94/02018 Rg-46237

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02018 z dne 5. 9. 1996 pod
št. vložka 1/00892/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5361940
Firma: DS CENTER, izvoz, uvoz in tr-

govina, d.o.o., Vrtojba
Skrajšana firma: DS CENTER, d.o.o.,

Vrtojba
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šempeter, Poljska pot 8, Vrtoj-

ba
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljice z dne 12. 12. 1994

o prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Žibernik Suzana, Poljska pot 8, Vrtoj-
ba, Šempeter pri Gorici.

Srg 94/01182 Rg-46238

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01182 z dne 4. 9. 1996 pod
št. vložka 1/01421/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5455723
Firma: LOGI-EXP, trgovina in posred-

ništvo, d.o.o., Šempeter
Skrajšana  firma:  LOGI-EXP,  d.o.o.,

Šempeter pri Gorici
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  Šempeter  pri  Gorici,  Stjenko-

va 33
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 18. 5. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Gulin Denis, Stejenkova 33, Šempeter
pri Gorici.

Srg 94/02436 Rg-46239

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02436 z dne 4. 9. 1996 pod
št. vložka 1/01463/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5465885
Firma: ELIT, export-import, trgovina,

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

govornostjo
Sedež: Volčja Draga, Bukovica 10
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanovitelja 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 so prev-
zeli Komel Tatjana, Bukovica 10, Volčja
Draga, Pavlin Irena, Podgozd 69, Trnovo in
Mulas Giovanni Paolo, Via Speranca, Seulo
Italia.

Srg 96/00393 Rg-46240

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00393 z dne 13. 9. 1996 pod
št. vložka 1/01478/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5465320
Firma:  NOTA,  prenova  in  popravilo

klavirjev in klavirskih mehanik, uglaše-
vanje klavirjev, trgovina, zastopanje in
opravljanje ostalih komercialnih poslov,
d.o.o., Nova Gorica

Skrajšana firma: NOTA, d.o.o., Nova
Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nova Gorica, Cankarjeva 9
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep  ustanoviteljev  z  dne  8.  7.  1996

o  prenehanju  družbe  po  skrajšanem  po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Komel Irena in Komel Valter, oba Can-
karjeva 9, Nova Gorica.

Srg 96/00311 Rg-46241

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00311 z dne 13. 9. 1996 pod
št. vložka 1/016664/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5487285
Firma: A.V.L., proizvodnja in obdela-

va lesa, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: A.V.L., d.o.o., Nova

Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Industrijska 5
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 14. 6. 1996 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Bizjak Bruno, Gortanova 35, Nova Go-
rica.

Srg 96/00362 Rg-46242

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00362 z dne 13. 9. 1996 pod
št. vložka 1/02507/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5625017
Firma: PSIPO, d.o.o., podjetje za sve-

tovanje, storitve, organizacijo in trgovi-
no, Idrija

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

govornostjo
Sedež: Idrija, Vinka Mohoriča 10
Osnovni kapital: 8.000 SIT
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Sklep ustanoviteljice z dne 12. 6. 1996 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Rejec Janja, Vinka Mohoriča 10, Idrija.

Srg 96/00323 Rg-46308

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00323 z dne 4. 9. 1996 pod
št. vložka 1/01010/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5384290
Firma: ŠPON, jedača in pijača, d.o.o.,

Nova Gorica
Skrajšana firma: ŠPON, d.o.o., Nova

Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Ledine 117
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljic z dne 20. 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-
zeli Mozetič Perko Mojca, Ledine 117, No-
va Gorica in Strgar Petrevčič Lea, Banjšice
12, Kal nad Kanalom.

Srg 96/00301 Rg-46318

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00301 z dne 2. 9. 1996 pod
št. vložka 1/01967/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5549299
Firma: MATIAS, podjetje za gospodar-

sko-ekonomsko svetovanje, trgovino,
uvoz, in izvoz, d.o.o., Šempeter pri Gorici

Skrajšana firma: MATIAS, d.o.o., Šem-
peter pri Gorici

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šempeter, F. Baliča 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 10. 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 Matjašič Miro in Matijaševič Ana, oba
Šempeter pri Gorici, Franca Baliča 15.

Srg 94/02352 Rg-46324

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02352 z dne 2. 9. 1996 pod
št. vložka 1/00285/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5285097
Firma: HUBAX NOVA GORICA, pod-

jetje za proizvodnjo, predelavo in trgovi-
no prehrambenih izdelkov, transport in
špedicijo, d.o.o.

Skrajšana firma: HUBAX, Nova Gori-
ca, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nova Gorica, Vipavska c. br. št.

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 19. 12. 1994

o prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Bajuk Jože, Radovica 91, Metlika, Bar-
tolj Jože, Cankarjeva 44, Nova Gorica, Hu-
mek Franc in Humek Peter, oba Irča vas 18,
Novo mesto.

Rg-46402

Družba  TANA,  trgovina-gostinstvo-
storitve, d.o.o., Nova Gorica, s sedežem
Tolminskih puntarjev 8, Nova Gorica, ki
je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici v registru s št. reg. vl. 1-1838-00
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljice družbe z dne 7. 10. 1996.

Ustanovitelja sta Prosenak Darko in Prin-
čič Tatjana, oba Ul. Tolminskih puntarjev
8, Nova Gorica, 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 ugovorou odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 7. 10. 1996

Rg-46403

Družba KLIMATERM, podjetje za
projektiranje, svetovanje in inženiring,
d.o.o., Idrija, s sedežem IX. Korpus 41,
Idrija, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču
v Novi Gorici v registru s št. reg. vl.
1-1537-00 preneha po skrajšanem postopku
po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 8. 10.
1996.

Ustanovitelja sta Poljanšek Jurij, IX. kor-
pus 41, Idrija in Poljanšek Miloš, Vrh Zelj
14, 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 ugovorou odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 8. 10. 1996

Rg-46404

Družba OBLAK INGRID IN AGRE-
STA, storitve in trgovina, d.n.o., s sede-
žem Streliška 38, Nova Gorica, ki je vpisa-

na pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici v
registru s št. reg. vl. 1-3612-00 preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
ljev družbe z dne 7. 8. 1996.

Ustanovitelja sta Oblak Ingrid, Ul. Ivana
Suliča 16/a, Šempeter in Agresta Oronzo,
Via Brigata Casale 33, Gorica, Italija, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
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 ugovorou odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 7. 8. 1996

Srg 94/01779 Rg-47110

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01779 z dne 16. 10. 1996
pod št. vložka 1/02425/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5618371
Firma: ORCA, d.o.o., šport, oprema,

trgovina, Nova Gorica
Skrajšana firma: ORCA, d.o.o., Nova

Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Cankarjeva 58
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 10. 10. 1994

o prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Rožer Gorazd, Cankarjeva 6, Nova Go-
rica in Tomulič Milan, Cankarjeva 58, No-
va Gorica.

Srg 96/00363 Rg-47155

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00363 z dne 24. 10. 1996
pod št. vložka 1/01149/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5404495
Firma:  AVTOMARKET  POLTRINI,

trgovina-delavnica-avtovleka-avtoodpad,
d.o.o., Idrija

Skrajšana   firma:   AVTOMARKET
POLTRINI, d.o.o., Idrija

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Idrija, Godovič 101
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 20. 6. 1996 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Poltrini Bruno Cezar, Godovič 101, Idrija.
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NOVO MESTO

Srg 94/01125 Rg-46394

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01125 z dne 9. 10. 1996
pod št. vložka 1/02834/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5713552
Firma: BRONHI, trgovina in zastopa-

nje tujih firm, Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: BRONHI, Novo me-

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

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Jedinščica 46
Osnovni kapital: 157.000 SIT
Ustanoviteljici: Repše Jožefa in Repše

Nataša, obe izstopili 12. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 12. 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-
zeli Repše Nataša in Repše Jožefa, obe Je-
dinščica 46, Novo mesto.

Srg 94/01497 Rg-47181

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01497 z dne 30. 10. 1996
pod št. vložka 1/01907/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5520622
Firma: G M, gradbeno mizarski inže-

niring, Vavta vas, d.o.o.
Skrajšana firma: G M, Vavta vas, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Straža pri Novem mestu, Vavta

vas 62
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: GRAMIZ, gradbeno pod-

jetje, p.o., izstopil 19. 5. 1994.

Sklep skupščine z dne 19. 5. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
ma Gradbeno podjetje GRAMIZ, p.o., Ob
Mahovniški cesti 11, Kočevje.

Srg 96/00224 Rg-47183

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00224 z dne 25. 10. 1996
pod št. vložka 1/02267/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5379610
Firma: GIZOFLORA, gradnja, inženi-

ring, prodaja, d.o.o.
Skrajšana firma: GIZOFLORA, d.o.o.,

Trebnje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Trebnje, Baragov trg 1
Osnovni kapital: 1,602.863 SIT
Ustanovitelj: Vehar Franc, izstopil 2. 7.

1996.

Sklep skupščine z dne 2. 7. 1996 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris  družbe  zaradi  prenehanja  po
skrajšanem  postopku.  Obveznost  plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel  Vehar  Franc,  Dolenji  vrh  3,
Dobrnič.

Srg 95/00105 Rg-36842

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00105 z dne 11. 4. 1996
pod št. vložka 1/02807/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5702879
Firma: AGRO, import – export, Dol.

Karteljevo 16, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Dol. Karteljevo 16
Osnovni kapital: 500.000 SIT
Ustanovitelj: Brajar Anton, izstopil 27. 3.

1995.
Sklep skupščine z dne 27. 3. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Brajar Anton, Dol. Karteljevo 16, Novo
mesto.

Srg 94/01563 Rg-43154

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01563 z dne 2. 8. 1996
pod št. vložka 1/03284/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5762308
Firma:  SARA,  proizvodnja  nogavic

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

govornostjo
Sedež: Metlika, Cankarjeva 49
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Malešič Boris, izstopil

30. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 30. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Malešič Boris, Cegelnica 73, Novo me-
sto.

Srg 94/01415 Rg-43723

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01415 z dne 29. 8. 1996
pod št. vložka 1/01651/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5489938
Firma: TARA, podjetje za poslovne sto-

ritve,  trgovino  in  proizvodnjo,  d.o.o.,
Trebnje

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

govornostjo
Sedež:  Trebnje,  Ul.  heroja  Simonči-

ča 11
Osnovni kapital: 2.000 SIT

Ustanoviteljici: Pandža Nataša in Pand-
ža Saša, obe izstopili 9. 5. 1994.

Sklep skupščine z dne 9. 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-
zeli Pandža Nataša in Pandža Saša, obe Ul.
heroja Simončiča 11, Trebnje.

PTUJ

Srg 94/06738 Rg-45372

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06738 z dne 12. 7. 1996 pod št.
vložka 1/05952/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi po-
stopka skrajšane likvidacije s temile podat-
ki:

Firma: BI & MI, podjetje za trgovino,
storitve, posredništvo in prevoz, d.o.o.

Skrajšana firma: BI & MI d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ptuj, Cesta 8. avgusta 19a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Vrhovšek Anton in Vr-

hovšek Mihaela, oba izstopila 3. 6. 1996.
Izbirs družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Vrhovšek Anton in Vrhovšek Mihaela,
oba Ptuj, Cesta 8. avgusta 19a.

Srg 94/06299 Rg-45374

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06299 z dne 17. 7. 1996 pod št.
vložka 1/03705/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi po-
stopka skrajšane likvidacije s temile podatki:

Matična št.: 5470277
Firma: POLAJŽER, trgovina in servis,

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

govornostjo
Sedež: Cirkulane, Cirkulane 53a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Polajžer Boštjan in Polaj-

žer Daniel, oba izstopila 3. 6. 1996.
Izbirs družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Polajžer Boštjan in Polajžer Daniel, oba
Cirkulane 53a, Cirkulane.

Srg 95/00163 Rg-45375

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00163 z dne 17. 7. 1996 pod št.
vložka 1/05306/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi po-
stopka skrajšane likvidacije s temile podatki:

Matična št.: 5626064
Firma: SONITRADE, trgovsko in sto-

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

govornostjo
Sedež: Kidričevo, Kungota 9
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Požgan Sonja, izstopila

3. 6. 1996.
Izbirs družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
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bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Sonja Požgan, Kungota 9, Kidričevo.

SLOVENJ GRADEC

Srg 16/96 Rg-1997

Družba  M.  K.  S.,  poslovne  storitve,
d.o.o.  Slovenj  Gradec,  reg.  št.  vl.
1/8935-00, katere družbenik je Miodrag
Kralj, po sklepu družbenika z dne 15. 1.
1996 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Miodrag
Kralj iz Slovenj Gradca, Ronkova 19.

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

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 12. 11. 1996

Srg 207/96 Rg-1998

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 207/96 zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
z dne 26. 11. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2918-00 vpiše izbris družbe KO-
VAČNICA–KOSOR, družba za proizvod-
njo odkovkov, kos in trgovino, d.o.o., s
sedežem Gmajna 55, Slovenj Gradec, za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame družba VAL-
DEX, d.o.o., Slovenj Gradec, Šercerjeva 8.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 26. 11. 1996

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 02400-006/96-01/0443 Ob-5286

Oddelek za gospodarske in negospodar-
ske dejavnosti ter promet in zveze Upravne
enote Žalec sprejme v hrambo statut, vpisan
v evidenco statutov sindikatov z dnem izda-
je te odločbe pod zap. št. 69, z nazivom
pravila delovanja sindikata Javnega zavoda
Zdravstveni dom “Dr. Jožeta Potrate” Ža-
lec, ki ga je zahtevala pooblaščena oseba
sindikata z imenom: Sindikat zdravstva in
socialnega varstva Slovenije v Javnem za-
vodu Zdravstveni dom “Dr. Jožeta Po-
trate” Žalec in sedežem Prešernova ulica
6, Žalec.

Št. 127-94/93 Ob-5293

Ugotovi se, da je sindikat vlakovnih od-
pravnikov Slovenije, Območni odbor No-
vo mesto, Novo mesto, Kolodvorska 1, No-
vo mesto, katerega pravila so bila z odločbo
št. 127-94/94 z dne 7. 1. 1994 sprejeta v
hrambo pri Sekretariatu za družbeni razvoj

Občine Novo mesto in vpisana v evidenco
statutov  sindikatov  pod  zap.  št.  94,
prenehal.

Pravila sindikata se izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.

Št. 121-2/96-08 Ob-5306

1. Upravna enota Kranj preneha hraniti
pravilnik sindikata organizacije Pekarne
Kranj, Neodvisnost KNSS, vpisan v evi-
denco statutov sindikatov pod zap. št. 139.

Št. 121-7/96-08 Ob-5307

1. Pravila sindikata zavoda Dijaški in
študentski dom, s sedežem Kidričeva 53,
Kranj, sprejeta 16. 1. 1996, se hranijo pri
Upravni enoti Kranj.

Pravila so z dnem izdaje te odločbe vpi-
sana v evidenco statutov sindikatov pod zap.
št. 143.

Št. 026-323/96-12 Ob-5312

Pravila sindikata Upravne enote Mo-
zirje, ki so bila sprejeta dne 14. 11. 1996 na
zboru delavcev sindikata upravne enote Mo-
zirje, s sedežem: Savinjska cesta 7, Mozir-
je, se hranijo pri Upravni enoti Mozirje, v
vpisniku evidence statutov sindikatov pod.
št. 27.

Razglasi sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

Popravek

Št. 21/96 S-474

V stečajnem postopku nad Jeklotehno
Indel, družba za opravljanje storitev, d.o.o.,
Tržaška c. 58, Maribor, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 44/96 z dne 9. VIII.
1996, St 21/96, manjkajoči tekst pravilno
glasi:

Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica in sicer v dveh izvodih
dokumentirane z ustreznimi listinami in
kolkovane s predpisano sodno takso.

V tem stečajnem postopku se kot pra-
vočasno priglašene štejejo terjatve, ki so
prispele do 11. 11. 1996.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 26. 7. 1996

St 8/94 S-463

To sodišče razpisuje narok za obravna-
vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Oprema p.o. Kočevje – v
stečaju za dne 5. 2. 1997 ob 9. uri v konfe-
renčni dvorani tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdeli-
tve ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljana

dne 11. 12. 1996

St 91/94 S-464

To sodišče razpisuje narok za obravna-
vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad UNIS TOS p.o., Ljubljana –
v stečaju za dne 5. 2. 1997 ob 10.30 v kon-
ferenčni dvorani tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdeli-
tve ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljana

dne 12. 12. 1996

St 15/94-111 S-465

To sodišče je s sklepom opr. št. St 15/94,

z dne 11. 12. 1996, v stečajni zadevi nad

dolžnikom TIM Venus d.o.o. Portorož – v

stečaju sklenilo:

1. Ustavi se poplačevanje upnikov in se

stečajni postopek zaključi.

2. Na upnika Hoteli Morje d.d. Portorož,

Obala 33, Protorož se prenese preostanek

sredstev v višini 60.809,60 SIT.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 11. 12. 1996

St 23/96 S-466

Drugi narok za preiskus terjatev v ste-
čajnem postopku nad dolžnikom Adria-
commerce S. ag. ex. d.o.o.. Koper bo dne
31. 1. 1997 ob 8.30 v sobi št. 135 tega
sodišča.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 13. 12. 1996

St 46/95 S-467

To sodišče je s sklepom St 46/95 dne
17. 12. 1996 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom  Bronco d.o.o. Dob pri Domža-
lah, Krtina 39a.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Pe-
ter Kavčič iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 12. 3. 1997 ob 11.30 v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 12. 1996.

St 36/96 S-468

To sodišče je s sklepom St 36/96 dne
17. 12. 1996 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom  Biokrog d.o.o., Ljubljana, Tr-
žaška 2.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Pe-
ter Kavčič iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
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vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 12. 3. 1997 ob 11. uri v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 12. 1996.

Okrožno sodišče v Ljubljana

dne 17. 12. 1996

St 10/94 S-469

To sodišče je s sklepom opr. št. St 10/94
dne 17. 12. 1996 začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom  Areco,
Proizvodno, storitveno in trgovinsko pod-
jetje d.o.o., Ravne na Koroškem, Koroška
c. 11, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške postopka.

2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritoži-
jo v roku 15 dni od dneva objave sklepa v
Uradnem listu RS.

3. Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika Areco, Proizvodno, storitveno
in trgovinsko podjetje d.o.o., Ravne na Ko-
roškem, Koroška c. 11 iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 17. 12. 1996

St 18/95 S-470

V  stečajnem  postopku  dolžnika  KIO
Proizvodnja kovinskih izdelkov in opre-
me p.o. Šmarje – v stečaju, bo 2. narok za
preizkus upniških terjatev dne 10. 2. 1997
ob 8.30, v sobi št. 153 tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 17. 12. 1996

St 70/96 S-471

To sodišče je s sklepom St 70/96 dne
17. 12. 1996 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Mercator Cibes, d.o.o., Rojče-
va 16, Ljubljana.

Za stečajno upraviteljico se imenuje od-
vetnica Nevenka Šorli, Pražakova 6, Ljub-
ljana.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva, ko je
bil oklic o začetku stečajnega postopka ob-
javljen v Uradnem listu RS. Prijave je treba
vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kol-
kovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 10. 3. 1997 ob 12. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 12. 1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 17. 12. 1996

St 13/96 S-472

To sodišče je izdalo sklep opr. št. St

13/96 z dne 18. 12. 1996, da se začne stečaj-
ni postopek zoper dolžnika Brizgal, d.o.o.,
Predelava in dodelava plastičnih mas,
Volčja Draga.

Stečajni upravitelj je dipl. pravnik Ivo
Čibej iz Ajdovščine, Vojkova 1.

Upniki naj z vlogo z dokazili v dveh
izvodih prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva obja-
ve tega oklica. Prijava mora biti pisna in
vsebovati firmo oziroma ime in sedež ozi-
roma stalno prebivališče ali bivališče upni-
ka, pravno podlago in znesek terjatve, šte-
vilko žiro računa ali drugega računa upnika,
če ga ima. Taksa za prijavo terjatev se plača
v višini 5% od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov vendar največ do vred-
nosti 2000 točk.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.

Prvi narok za preizkus terjatev bo 3. 4.
1997 ob 14. uri v sobi 310/III tega sodišča.

Oglas je bil nabit na oglasno desko so-
dišča dne 18. 12. 1996.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 18. 12. 1996

St 5/89 S-473

To sodišče razpisuje narok za obravna-
vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad dolžnikom Obrtna zadruga
Galteks, Ljubljana – v stečaju za dne 5. 2.
1997 ob 12. uri in narok za preizkus terjatev
za dne 5. 2. 1997 ob 11.50 v konferenčni
dvorani tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdeli-
tve ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 17. 12. 1996

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-703

Elkop, Trgovinsko podjetje, p.o., Ko-
per, Ferrarska 8, podaljšuje javni poziv
upravičencem (zaposlenim, bivšim zaposle-
nim in upokojencem) do interne razdelitve
notranjega odkupa. Poziv velja tudi za upra-
vičence iz podjetij, ki so bila v preteklosti
poslovno povezana z našim podjetjem v si-
stemu Elektrotehne.

Javni poziv je bil prvič objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 59, z dne 25. X. 1996 in v
Primorskih novicah dne 29. 10. 1996. Isto-
časno je bil javni poziv objavljen tudi na
oglasni deski v podjetju.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov ter vplačilo denarnih sredstev se
podaljša do vključno 28. februarja 1997.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 8. do 12. ure pri Janku Humarju po
tel. 066/38-180 ali osebno na sedežu pod-
jetja.

Elkop, Trgovinsko podjetje, p.o., Koper

La-704

V skladu z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. členom
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in izvedbi posameznih načinov lastninske-
ga preoblikovanja podjetij, IMP TEN, d.o.o.,
Tovarna elektroenergetskih naprav, Vojko-
va 58, Ljubljana objavlja program lastnin-
skega preoblikovanja, ki ga je odobrila
Agencija RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo z odločbo št. LP 01114/1996-SD, z
dne 6. 12. 1996.

1. Splošni podatki
Firma: IMP TEN, d.o.o., Ljubljana.
Sedež: Ljubljana, Vojkova 58.
Matična številka: 5226392.
Osnovna dejavnost: proizvodnja električ-

nih naprav in strojev.
Pravna oblika organiziranosti: podjetje

IMP TEN, p.o., se je po zaključku stečaja v
letu 1992 preoblikovalo v družbo z omeje-
no odgovornostjo na podlagi sklepa Temelj-
nega sodišča v Ljubljani, enota v Ljubljani,
Srg 5735/92 z dne 28. 5. 1992 pod št. reg.
vložka 1/1925/00.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la podjetja:

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 10%,

– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 20%,
– upravičenci iz naslova notranjega od-

kupa – 40%.
3. Predvidena kombinacija načinov last-

ninskega preoblikovanja:
– prenos delnic na sklade v višini 40%

družbenega kapitala;
10% na Kapitalski sklad pokojninskega

in invalidskega zavarovanja,
10% na Slovenski odškodninski sklad,
20% na Sklad RS za razvoj,
– interna razdelitev delnic v višini 20%

družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic v višini 40%

družbenega kapitala.
4. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
Interna razdelitev delnic
IMP TEN, d.o.o., Ljubljana, poziva vse

upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upo-
kojene delavce), da v roku 30 dni po objavi
poziva v dnevniku Dnevnik in na oglasni deski
v podjetju predložijo lastniške certifikate ter
tako sodelujejo pri interni razdelitvi delnic.

V primeru, da bo vrednost tako zbranih
lastniških certifikatov manjša od 20% druž-
benega kapitala, bo podjetje objavilo interni
razpis za ožje družinske člane zaposlenih.

Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen niti
na ta način, bo podjetje preneslo na Sklad
za razvoj v skladu s 23. členom ZLPP.

V primeru, da bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov večja od razpoložlji-
vih delnic, namenjenih za interno razdeli-
tev, se bodo presežni certifikati uporabili za
notranji odkup delnic proporcionalno za
vsakega upravičenca.

Delnice iz interne razdelitve imajo ozna-
ko B in so neprenosljive dve leti od njihove
izdaje, razen v primeru dedovanja.

Notranji odkup delnic
IMP TEN, d.o.o., Ljubljana, poziva vse

zaposlene, bivše zaposlene in upokojene
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delavce, da v roku 30 dni po objavi poziva v
dnevniku Dnevnik in na oglasni deski pod-
jetja vpišejo in vplačajo delnice notranjega
odkupa s 50% popustom.

V notranjem odkupu ne morejo sodelova-
ti ožji družinski člani zaposlenih, bivših za-
poslenih in upokojenih delavcev.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo, da
pristopijo k programu in pravilom notranjega
odkupa. Ko upravičenci vplačajo kupnino za
prvi paket delnic, postanejo udeleženci no-
tranjega odkupa.

Upravičenci bodo delnice notranjega od-
kupa lahko vplačevali z gotovino. Upraviče-
nec, ki zamudi 30 dnevni rok, ne more sode-
lovati pri notranjem odkupu.

Delnice notranjega odkupa imajo lastno-
sti iz 35. člena uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in o izvedbi posameznih na-
činov lastninskega preoblikovanja podjetij.

Delnice, ki jih upravičenci odkupijo z goto-
vino, so neprenosljive izven kroga udeležencev
programa notranjega odkupa, razen v primeru
dedovanja. Prenosljivost delnic v okviru pro-
grama notranjega odkupa je omejena z zahte-
vo, da ostaja najmanj 1/3 zaposlenih med ude-
leženci programa notranjega odkupa.

5. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve se bodo vpla-

čevale na glavni blagajni podjetja IMP TEN,
d.o.o., Ljubljana, na sedežu podjetja Vojko-
va 58, Ljubljana, vsak delovni dan v času od
8. do 15. ure, razen sobote.

Gotovinska vplačila delnic pa bodo upra-
vičenci izvršili izključno pri bankah in drugih
organizacijah za plačilni promet na poseben
privatizacijski podračun podjetja št.
50102-698-000-0027013 z navedbo: “plačilo
kupnine za delnice v notranjem odkupu”.

6. Informacije
Upravičenci do interne razdelitve in notra-

njega odkupa lahko dobijo dodatne informacije
v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preobli-
kovanju podjetja vsak delovni dan od 8. do 14.
ure pri Tomažu Štrakl, po tel. 061/16-82-251
ali osebno na sedežu podjetja.

Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo agen-

cije o odobritvi zgoraj objavljenega programa
kršene njegove na zakonu temelječe pravice,
oziroma pravna korist ter se postopka pri agen-
ciji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja
varstvo svojih pravic v roku 15 dni od dneva
te objave s pritožbo na Ministrstvu za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike Slo-
venije v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi
programa preoblikovanja, se vloži pri Agenciji
Republike Slovenije za prestrukturiranje in pri-
vatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.

IMP TEN, d.o.o., Ljubljana

Št. 7/12801/96 La-706

Skladno z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. členom uredbe o
pripravi programa preoblikovanja in o izved-
bi posameznih načinov lastninskega preobli-
kovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93,
55/93, 6/94, 43/94 in 68/94), Podjetje Elek-
tro Celje, Javno podjetje za distribucijo elek-
trične energije, p.o., na podlagi programa o
lastninskem preoblikovanju podjetja, ki ga je
z odločbo št. LP 01946/1996-ST, z dne 4. 12.
1996 odobrila Agencija RS za prestrukturira-

nje in privatizacijo, objavlja program lastnin-
skega preoblikovanja podjetja.

1. Firma in sedež: Elektro Celje, Javno
podjetje za distribucijo električne energi-
je, p.o., Celje, Vrunčeva ulica 2a.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Celju, reg.
št. vložka 1-600-00.

2. Matična številka: 5223067.
3. Dejavnost: 010105.
Osnovna dejavnost podjetja je distribucija

električne energije, nakup in prodaja električ-
ne energije in proizvodnja električne energije.

4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje
je organizirano kot družbeno podjetje (100%
družbena lastnina), s tem, da je 93,49% celot-
nega kapitala lastnina Republike Slovenije po
pogodbi o določitvi deleža v kapitalu.

5. Predvidena lastniška struktura kapitala
preoblikovane družbe:

– delež Republike Slovenije po pogodbi o
določitvi deleža v kapitalu – 93,49%,

– za lastninsko preoblikovanje podjetja –
6,51%,

od tega:
  – Odškodninski sklad – 10%,
  – Pokojninski sklad – 10%,
  – Sklad za razvoj – 20%,
  – upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve (največ) – 20%,
  – upravičenci iz naslova notranjega od-

kupa (največ) – 40%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija

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
7.1. Interna razdelitev delnic
Podjetje elektro Celje, javno podjetje za

distribucijo električne energije, p.o., Celje,
poziva upravičence (vse zaposlene, bivše za-
poslene in upokojene delavce podjetja in pod-
jetij, v katerih ima podjetje kapitalske nalož-
be), da lahko v roku 30 dni po objavi tega
oglasa in poziva v Uradnem listu RS, v dnev-
nem časopisu Delo ter na oglasni deski pod-
jetja (s tem, da rok začne teči z dnem zadnje
objave), zamenjajo lastniške certifikate in po-
trdila za neizplačan del plač za začasnice (ka-
sneje delnice) ter tako sodelujejo pri interni
razdelitvi delnic.

Upravičenec, ki zamudi rok, ne more so-
delovati pri interni razdelitvi delnic.

Kolikor v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic, bo z objavo internega raz-
pisa pričel teči 15-dnevni rok za vpis delnic s
strani ožjih družinskih članov, zaposlenih v
podjetju Elektro Celje, javno podjetje za di-
stribucijo električne energije, p.o.

Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen niti
na ta način, bo podjetje preneslo na Sklad RS
za razvoj v skladu z zakonom.

V primeru preplačila samih upravičencev,
bo podjetje skladno z zakonom upoštevalo
kriterij proporcionalnosti za vsakega upravi-
čenca in viške certifikatov preneslo v notra-
nji odkup delnic.

Delnice, ki bodo razdeljene upravičencem
v okviru interne razdelitve, so navadne, gla-
sijo se na ime in so neprenosljive dve leti od
njihove izdaje, razen z dedovanjem.

7.2. Notranji odkup delnic
Podjetje Elektro Celje, javno podjetje za

distribucijo električne energije, p.o., poziva
upravičence (vse zaposlene, bivše zaposlene
in upokojene delavce podjetja in podjetij, v
katerih ima podjetje kapitalske naložbe, da
lahko sodelujejo pri notranjem odkupu del-
nic podjetja.

Notranji odkup delnic (začasnic) bo pote-
kal istočasno z interno razdelitvijo delnic v
višini 40% družbenega kapitala z upošteva-
njem 50% popusta.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo, da
pristopijo k programu in pravilom notranjega
odkupa.

Upravičenci, bodo delnice notranjega od-
kupa lahko vplačevali s presežnimi certifika-
ti, potrdili za neizplačan del plač in denarni-
mi vplačili.

Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega od-
kupa, dajejo pravico do dividende, so nepre-
nosljive zunaj programa notranjega odkupa,
razen v primeru dedovanja in imajo enake
lastnosti kot delnice, ki jih določa tretji od-
stevek 35. člena uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in o izvedbi posameznih na-
činov lastninskega preoblikovanja podjetij
(Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94
in 68/94).

8. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve, kot iz pro-

grama notranjega odkupa, bodo upravičenci
lahko vplačevali vsak delovni dan od 8. do
12. ure, in sicer:

– na sedežu podjetja Elektro Celje, p.o.,
Vrunčeva 2a, Celje –  soba številka 214,

– PE Krško, Ulica 4. julija 32, Krško –
soba številka 30,

– PE Slovenj Gradec, Francetova 12, Slo-
venj Gradec – soba številka 20.

Gotovinsko vplačane delnice se vplačajo
na poseben privatizacijski podračun z naved-
bo “plačilo kupnine za delnice podjetja v
notranjem odkupu, številka:
50700-698-000-0086489.

Pravila notranjega odkupa in osnutek sta-
tuta bosta na vpogled na sedežu podjetja.

9. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo agen-

cije o odobritvi zgoraj objavljenega programa
preoblikovanja kršene njegove na zakonu te-
melječe pravice oziroma pravna korist, ter se
postopka pri agenciji ni udeleževal kot stran-
ka, lahko uveljavlja varstvo svojih pravic v
roku 15 dni od dneva te objave s pritožbo na
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
Vlade Republike Slovenije v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi
programa preoblikovanja se vloži pri Agenciji
Republike Slovenije za prestrukturiranje in pri-
vatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.

10. Informacije: upravičenci lahko dobijo
dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem
pri lastninskem preoblikovanju podjetja vsak
delovni dan od 8. do 12. ure pri Vladu Ver-
zegnassiju, JP Elektro Celje, tel.
063/4201-471, Štefanu Klenovšku, PE Kr-
ško, tel. 0608/21-325, Ireni Pevec, PE Slo-
venj Gradec, tel. 0602/41-351.

Elektro Celje

Št. LP 1133/1995 La-705

Agencija Republike Slovenije za prestruk-
turiranje in privatizacijo sprejema na podlagi
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šestega odstavka 20. člena in tretjega odstav-
ka 37. člena zakona o lastninskem preobliko-
vanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in
31/93), drugega odstavka 23. člena zakona o
privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Re-
publike Slovenije za razvoj in obveznostih
Agencije Republike Slovenije za prestrukturi-
ranje in privatizacijo (Ur. l. RS, št. 71/94) ter
soglasja Vlade Republike Slovenije št.
311-15/95-6/19-8 z dne 30. 10. 1996 naslednji
sklep o lastninskem preoblikovanju

1. Lastninsko se preoblikuje podjetje Av-
tomontaža, d.o.o., Celovška 180, Ljub-
ljana.

2. Zaradi zavarovanja zahtevkov dena-
cionalizacijskih upravičencev se:

– iz lastninskega preoblikovanja podjet-
ja izločajo naslednja sredstva podjetja v
skupnem znesku 61,243.000 SIT,

– za zavarovanje lastninskega deleža
upravičenca izda in začasno prenese na
Sklad Republike Slovenije za razvoj 11.043
delnic, v skupni vrednosti 55,215.000 SIT.

V okviru lastninskega preoblikovanja pod-
jetja se izvedejo naslednji neodplačani preno-
si sredstev oziroma družbenega kapitala:

– brezplačni prenos družbenega kapitala
in sorazmernega dela trajnih vlog na hčerin-
sko podjetje AM – Cosmos, d.o.o., Celovška
182, Ljubljana, v skupni vrednosti preneše-
nega kapitala 382,532.000 SIT oziroma
306,026.000 SIT osnovnega kapitala,

– brezplačni prevzem dolgoročne finanč-
ne naložbe podjetja Petrol Trgovina, r.o., v
skupnem znesku 153,864.000 SIT v dobro
družbenega kapitala.

Na podlagi ugotovitev revizijskega or-
gana se izvede uskladitev višine družbene-
ga kapitala podjetja iz naslova ugotovljene-
ga oškodovanja družbene lastnine v znesku
521,227.423 SIT.

Upoštevaje opravljene izločitve in pre-
nose ter uskladitve, navedene v tej točki,
znaša družbeni kapital podjetja, ki je osno-
va za preoblikovanje po zakonu, po stanju
na dan 1. 1. 1993, 397,575.000 SIT.

3. Nominalna vrednost kapitala podjetja
znaša 855,695.000 SIT. Podjetje bo izdalo
in izročilo obstoječim lastnikom 91.624 del-
nic, z nominalno vrednostjo ene delnice
5.000 SIT. Nominalna vrednost družbenega
kapitala podjetja znaša 397,575.000 SIT, za
kar se izda 79.515 navadnih delnic z nomi-
nalno vrednostjo 5.000 SIT.

Oblikujejo se rezerve podjetja v višini
327,345.000 SIT.

4. Za tako ugotovljen družbeni kapital je
izbrana naslednja kombinacija načinov last-
ninskega preoblikovanja:

– prenos 40% navadnih delnic na sklade
po 22. členu zakona o lastninskem preobli-
kovanju podjetij, in sicer:

  – prenos 10% navadnih delnic na Po-
kojninski sklad,

  – prenos 10% navadnih delnic na
Odškodninski sklad,

   – prenos 20% navadnih delnic na Sklad
RS za razvoj;

– prenos 60% navadnih delnic na Sklad
Republike Slovenije za razvoj po drugem od-
stavku 23. člena zakona o privatizaciji prav-
nih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za
razvoj in obveznostih Agencije Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo.

5. Vsebina preambule ter točke od 1. do
vključno 4. izreka tega sklepa se objavijo v
Uradnem listu RS na stroške podjetja.

Obrazložitev
Agencija RS za prestrukturiranje in priva-

tizacijo (dalje: agencija) je v postopku lastnin-
skega preoblikovanja podjetja Avtomontaža,
d.o.o., (dalje: podjetje) ugotovila nastop prav-
nih posledic, kot jih predvideva šesti odstavek
20. člena zakona o lastninskem preoblikova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93;
dalje: ZLPP), zaradi česar je skladno s citira-
nim zakonskim pooblastilom sprejela ta sklep
o lastninskem preoblikovanju podjetja.

Agencija je ugotovila višino celotnega druž-
benega kapitala podjetja, ki je osnova za preob-
likovanje po ZLPP, po stanju na dan 1. 1. 1993
v višini 397,575.000 SIT na podlagi (predlože-
ne) otvoritvene bilance stanja, izdelane na pod-
lagi metodologije, predpisane z uredbo o pri-
pravi programa preoblikovanja in o izvedbi po-
sameznih načinov lastninskega preoblikovanja
podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94,
43/94, 68/94; dalje uredba).

Nominalna vrednost osnovnega (nomini-
ranega) kapitala podjetja je 397,575.000 SIT.

Za zgoraj navedeno višino družbenega ka-
pitala izdaja agencija 79.515 začasnic (dalje:
delnic), ki bodo po vpisu preoblikovanju pod-
jetja v sodni register nadomeščane z delnica-
mi, z nominalno vrednostjo ene delnice v
višini 5.000 SIT.

Podjetje bo izdalo in izročilo obstoječim
lastnikom 91.624 delnic, z nominalno vred-
nostjo ene delnice 5.000 SIT.

Skladno uredbi se oblikujejo rezerve v
višini 327,345.000 SIT.

Agencija je na podlagi v preambuli tega
sklepa citiranih zakonskih določil izbrala za
ugotovljeni družbeni kapital naslednje nači-
ne lastninskega preoblikovanja: prenos 7.952
navadnih delnic na Pokojninski sklad v višini
10% družbenega kapitala, prenos 7.952 na-
vadnih delnic na Odškodninski sklad v višini
10% družbenega kapitala, prenos 15.902 na-
vadnih delnic na Sklad RS za razvoj v višini
20% družbenega kapitala ter prenos 47.709
navadnih delnic na Sklad RS za razvoj v
višini 60% družbenega kapitala.

Agencija bo izvedla prenos 40% družbe-
nega kapitala na sklade iz 22. člena ZLPP po
dokončnosti tega sklepa z nalogom centralni
evidenci za preknjižbo delnic podjetja (listi-
na v obliki začasnic), prenos 60% družbene-
ga kapitala podjetja pa s pogodbo o prenosu
delnic, ki jo bo po izvršljivosti tega sklepa in
na podlagi dne 30. 10. 1996 izdanega soglas-
ja Vlade Republike Slovenije k prenosu skle-
nila  s  Skladom  Republike  Slovenije  za
razvoj.

Sklad Republike Slovenije za razvoj bo z
delnicami, ki se s tem sklepom in na podlagi
pogodbe prenašajo nanj, nadalje postopal ta-
ko kot mu to nalagajo določbe zakona o pri-
vatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Repub-
like Slovenije za razvoj in obveznostih Agen-
cije Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo.

V teku postopka ni bilo ugotovljenih za-
konskih zadržkov po 5. členu, prvem odstav-
ku 15. člena, drugem odstavku 45. člena, 47.
členu ter četrtem odstavku 49. člena zakona,
ki bi preprečevali lastninsko preoblikovanje
podjetja ter s tem agenciji, da izda predmetni
sklep.

Agencija je glede na gornjo obrazložitev
ter v njej citiranih zakonskih določil odloči-
la kot to izhaja iz izreka tega sklepa o last-
ninskem preoblikovanju.

Pouk o pravnem sredstvu
Zoper ta sklep je v roku 15 dni od dneva

njegove vročitve dovoljena pritožba na Mi-
nistrstvo za ekonomske odnose in razvoj
Vlade Republike Slovenije v Ljubljani. Pri-
tožba se vloži ali poda ustno na zapisnik pri
organu, ki je izdal ta sklep.

Agencija Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo

Razpisi delovnih mest

Št. 85/96 Ob-5291

Na podlagi 32. in 35. člena zakona o
zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91) in na podlagi
35. in 37. člena statuta Centra za socialno
delo Ljubljana - Šiška, razpisujemo prosto
delovno mesto

direktorja Centra za socialno delo
Ljubljana - Šiška.

Skladno s statutom Centra mora kandi-
dat poleg splošnih pogojev, določenih z za-
konom, izpolnjevati še naslednje:

– višja ali visoka izobrazba socialne, psi-
hološke ali pedagoške smeri ali njenih spe-
cialnih disciplin, pravne ali sociološke smeri,

– 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit za delo na področju so-

cialnega varstva.
Ob prijavi na razpis naj kandidat predlo-

ži program dela in razvoja Centra.
Kandidat bo imenovan za mandatno ob-

dobje štirih let.
Prijavo z ustreznimi dokazili in kratkim

življenjepisom morajo kandidati poslati v
zaprti ovojnici, z opombo “za razpis” v 15
dneh po objavi razpisa na naslov: Center za
socialno delo Ljubljana - Šiška, Celovška
195, 1000 Ljubljana.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najka-
sneje v roku 30 dni od objave razpisa.

Razpisna komisija
Centra za socialno delo

Ljubljana - Šiška

Št. 42/96-1 Ob-5313

Razpisna komisija za imenovanje direk-
torja Posavskega centra za permanentno izo-
braževanje, Dalmatinova 8, Krško, razpisu-
je delovno mesto

direktorja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki

jih določa zakon o izobraževanju odraslih
(Ur. l. RS, št. 12/96).

Prijavi morajo priložiti kratek življenjepis
in program oziroma vizijo razvoja zavoda.

Direktor bo imenovan za 4 leta.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev pošljite z oznako “Razpis” v 8 dneh po
objavi razpisa na naš naslov: Posavski cen-
ter za permanentno izobraževanje Krško,
Dalmatinova ulica 8, 8270 Krško.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konitem roku.

PCPI Krško
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Razpisi
javnih natečajev

Popravek

Št. 1530/96-3 Ob-5325

V javnem razpisu za izdelavo ureditve-
nega načrta za čistilno napravo Gornja Rad-
gona, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 75, z dne 20. XII. 1996, Ob-5209,
št. 1457/96-31 se 8. in 9. točka razpisa
pravilno glasita:

8. Kompletne ponudbe z oznako: “po-
nudba za izdelavo ureditvenega načrta za
čistilno napravo Gornja Radgona – Ne od-
piraj” morajo oddati ponudniki do 10. 1.
1997 do 10. ure na naslov: Občina Gornja
Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Rad-
gona.

9. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih Občine Gornja Radgona 10. 1. 1997 ob
10. uri.

Občina Gornja Radgona

Ob-5281

Vzgojnovarstveni zavod Radovljica, Ra-
dovljica, Kopališka 10, objavlja na podlagi
določil zakona o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nabavo kombiniranega vozila seat

inca 1.4 CLX kombi
1. Naročnik: Vzgojnovarstveni zavod

Radovljica, Radovljica, Kopališka 10.
2. Predmet razpisa: nabava kombinira-

nega vozila seat inca 1.4 CLX kombi, šifra
H7HC, po možnosti bele barve.

3. Orientacijska vrednost naročila je
1,800.000 SIT.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– dokazilo o registraciji,
– dobavni rok,
– staro (vozilo R4, letnik 1986) za novo,
– način plačila,
– vzorec pogodbe,
– druge ugodnosti, ki jih ponuja ponud-

nik.
5. Rok za oddajo ponudb: komisija bo

upoštevala vse ponudbe, ki bodo sprejete
najkasneje 15 dan po objavi v Uradnem li-
stu RS od 12. ure na naslov: Vzgojno-
varstveni zavod Radovljica, 4240 Radovlji-
ca, Kopališka 10.

Ponudbe naj bodo oddane v zapečateni
ovojnici z navedbo točnega naslova ponud-
nika in oznako “Ne odpiraj – ponudba za
avtomobil”.

6. Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po poteku roka za sprejem ponudb ob 13.
uri v prostorih uprave VVZ Radovljica, Ra-
dovljica, Kopališka 10. Na odpiranje po-
nudb so vabljeni vsi ponudniki.

Predstavniki ponudnikov morajo imeti
pismeno pooblastilo za zastopanje.

7. Naročnik si pridržuje pravico, da od-
stopi od podpisa pogodbe ne glede na razlo-
ge. Ponudniki zaradi morebitnega odstopa
od podpisa pogodbe nimajo pravice do uve-
ljavljanja odškodnine iz tega naslova.

8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje v roku 8 dni po odpiranju ponudb.

VVZ Radovljica

Št. 351-14/96 Ob-5282

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
Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o. Črno-
melj

javni razpis
za izdelavo tehnične dokumentacije za
zapiralna dela na področju Rudnika

Kanižarica v zapiranju d.o.o. Črnomelj
1. Investitor: Rudnik Kanižarica v zapi-

ranju d.o.o. Črnomelj.
2. Predmet razpisa: izdelava tehnične do-

kumentacije za zapiralna dela na površini in
v jami.

Tehnična dokumentacija za zapiralna de-
la na površini:

a) Sanacija ugreznine Mlake,
b) RP Sanacija jalovišča,
c) RP Sanacija površine okoli rudniških

objektov,
d) RP II. faza likvidacije  jame,
e) Ureditev okolice objektov,
f) RP Likvidacija posameznih objektov

v Kadunji in Severnem polju med dokončno
likvidacijo jame,

g) Rekonstrukcija upravne stavbe.
Izvedba del:
h) Izdelava kurilnice v upravni stavbi,
i) Izdelava kurilnice v strojnici izvozne-

ga stroja,
j) Izdelava kurilnice v delavnici.
Orientacijska vrednost tehnične doku-

mentacije je 11,000.000 SIT.
Skupna orientacijska vrednost izvedbe-

nih del na kurilnicah je 10,000.000 SIT.
3. Strokovne informacije in situacijsko

karto površine, ter situacijsko karto jame je
mogoče dobiti pri vodji investicij Mitrov
Milenku, dipl. inž. rud., na rudniku Kaniža-
rica v zapiranju d.o.o., tel. 068/52-322, int.
106 vsak dan od 7. do 9. ure. Dvig situacij-
skih kart je mogoč na osnovi dokazila o
vplačilu 15.000 SIT nepovratnih sredstev
na ŽR pri Agenciji za plačilni promet RS
ekspozitura Črnomelj št. 52110-601-37833
Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o.

4. Izdelava projektov naj bi se začela v
mesecu januarju 1997 in končala v marcu
1997.

5. Izvedba in zaključek del na izdelavi
kurilnic se začne januarja in konča marca.

6. Ponudba mora biti izdelana v skladu z
12. členom odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– registracija firme,
– rok izdelave,
– kvaliteta,
– cena,
– fiksnost cene,
– plačilni pogoji,

– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom.
8. Rok za oddajo ponudbe je dvajset ko-

ledarskih dni po objavi v Uradnem listu RS.
V primeru, da je dvajseti dan, dela prosti
dan, se upošteva prvi delovni dan po prete-
ku dvajsetih koledarskih dni. Ponudbe od-
dane po pošti veljajo za pravočasne, če pris-
pejo k naročniku do zadnjega roka iz prve-
ga odstavka.

Ponudnik  pošilja  ponudbe  na  naslov:
Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o. Črno-
melj.

Ponudbe naj bodo v zaprti kuverti z oz-
nako “Ponudba Ne odpiraj”.

9. Javno odpiranje ponudb bo dvajseti
koledarski dan, oziroma prvi delovni dan po
preteku dvajsetih koledarskih dni po objavi
v Uradnem listu RS, ob 10. uri na Rudniku
Kanižarica v zapiranju d.o.o. Črnomelj.

Pooblaščene osebe ponudnikov, ki bodo
prisotne pri odpiranju ponudb, morajo imeti
ustrezna pooblastila.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v skladu s pra-
vilnikom o načinu in postopku oddaje del.

Rudnik Kanižarica
v zapiranju d.o.o.

Črnomelj

Št. 33/96 Ob-5283

Okrožno sodišče v Krškem, Cesta krških
žrtev 12, Krško, objavlja na podlagi 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)

javni razpis
za izbiro dobavitelja pisarniškega,

potrošnega in računalniškega materiala
1. Predmet razpisa: dobava pisarniške-

ga, potrošnega in računalniškega materiala
za Okrožno sodišče v Krškem, Okrajno so-
dišče v Brežicah, Okrajno sodišče v Krškem
in Okrajno sodišče v Sevnici. Specifikacija
materiala je razvidna iz razpisne dokumen-
tacije. Količine so določene okvirno in oce-
njene.

2. Orientacijska (okvirna) vrednost pred-
vidoma dobavljenega materiala znaša
8,000.000 SIT.

3. Rok dobave: sukcesivna dobava v
skladu z naročilom naročnika od dneva iz-
bire dobavitelja do konca leta 1997.

4. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije dobijo ponudniki pri sekretarju
Okrožnega sodišča v Krškem vsak delovni
dan med 9. in 12. uro, tel. št. 0608/22-971.

5. Naročnik si pridrži pravico:
– do sprememb količine materiala glede

na dejanske potrebe in glede na morebitne
spremembe razpoložljivih proračunskih
sredstev;

– izbrati najugodnejšega ponudnika za
posamezne vrste materiala;

– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov.

6. Ponudbe morajo vsebovati vse ele-
mente po 12. členu navedene odredbe, zla-
sti pa:

a) registracijo podjetja (izpis iz sodnega
registra),
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b) bonitetne obrazce,
c) potrdilo o plačanih davkih in prispev-

kih,
d) dovoljenje upravnega organa za

opravljanje dejavnosti trgovine na drobno,
e) parafiran predlog pogodbe in prilog k

pogodbi (parafirana naj bo vsaka stran),
f) dosedanje reference,
g) predračun za vsako posamezno vrsto

materiala in vse skupaj (specifikacija po po-
stavkah, vrsti materiala, popusti),

h) izstavljanje računov po posameznih
stroškovnih mestih na željo naročnika,

i) načina zagotavljanja in dokazovanja
kakovosti,

j) vzorci po razpisni dokumentaciji in
prospektni material, kar vse po končanem
razpisu na izrecno željo ponudnika vrnemo.

Opomba: dokumenti pod točkami a) do
d) ne smejo biti starejši od treh mesecev od
dneva odpiranja ponudb.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– kvaliteta materiala,
– konkurenčnost cen (bruto cene, izraže-

ne izključno v SIT, posebej naveden pro-
metni davek in popusti, fco naslov naročni-
ka),

– zagotovitev fiksnih cen do 31. 12.
1997,

– plačilni roki daljši od 30 dni,
– stalna količinska zaloga,
– možnost in hitrost dostave na posa-

mezna odjemna mesta,
– brezplačna dostava,
– dodatne ugodnosti.
8. Ponudbe, ki bodo vsebovale kakršno-

koli predplačilo ne bomo upoštevali.
9. Ponudbe morajo prispeti do vključno

15. 1. 1997 do 12. ure na naslov Okrožno
sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12,
8270 Krško, Urad predsednice, v zaprti ku-
verti z oznako “Ne odpiraj – ponudba” in
oznako ter polnim naslovom ponudnika.

10. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
17. 1. 1997 ob 10. uri v razpravni dvorani
št. I, soba št. 007 Okrožnega sodišča v Kr-
škem. Ponudniki se lahko udeležijo javnega
odpiranja ponudb ob predložitvi pisnega
pooblastila za zastopanje.

11. Komisija bo obravnavala le pravoča-
sne in popolno opremljene ponudbe.

12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Okrožno sodišče v Krškem

Ob-5284

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 Ormož, Ptujska cesta 6

ponovni 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
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. št. 062/701-041.

Občina Ormož

Ob-5287

Na podlagi 4. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naroči (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Upravna enota Jesenice

javni razpis
za izbiro strokovnjakov za izvajanje

dokazov z izvedenci v upravnih
postopkih

1. Naročnik: Upravna enota Jesenice, Je-
senice, Titova 78.

2. Predmet razpisa: svetovalne storitve.
Iščemo strokovnjake za izvajanje doka-

zov z izvedenci v upravnih postopkih za
ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
opravljanje gospodarskih dejavnosti po 4.
členu zakona o gospodarskih družbah (Ur.
l. RS, št. 30/93) za:

– področje trgovine,
– področje gostinstva,
– sanitarno – zdravstveno področje.
Storitev obsega strokovni ogled poslov-

nih prostorov in opreme ter izdelavo pisne-
ga mnenja v skladu s pravili stroke.

3. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– izpolnjevanje pogojev za opravljanje
svetovalnih storitev z razpisanih področij
dela,

– strokovna usposobljenost,
– reference z razpisanih področij dela,
– roki izvedbe,

– cena,
– možnost uskladitve dela (roka strokov-

nega ogleda) z že izbranimi izvedenci,
– ugodnosti, ki jih ponudi ponudnik.
4. Obvezna vsebina ponudbe:
– dokazilo o statusu ponudnika,
– dokazilo o registriranih dejavnostih po-

nudnika,
– odločba o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje svetovalnih storitev z ustreznih
področij,

– seznam stalno zaposlenega strokovne-
ga kadra z dokazili o strokovni usposoblje-
nosti,

– seznam stalnih strokovnih sodelavcev
z dokazili o strokovni usposobljenosti,

– cenik storitev,
– navedba rokov izvedbe.
Ponudniki lahko ponudijo svoje storitve

za vsa razpisana področja skupaj ali tudi
samo za posamezno področje.

5. Rok pričetka dela: takoj.
6. Oddaja ponudb:
Rok je 20 dni in prične teči z dnem obja-

ve. Ponudba je pravočasna, če prispe k na-
ročniku najkasneje zadnji dan roka, ne gle-
de na to, ali je poslana z navadno ali s
priporočeno pošiljko oziroma oddana oseb-
no.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni kuverti in opremljene z imenom oziroma
firmo in naslovom ponudnika ter označbo:
Ne odpiraj – javni razpis za izbiro izveden-
cev!

Nepravočasne in nepravilno opremljene
ponudbe ne bodo obravnavane.

Ponudbe je treba poslati na naslov:
Upravna enota Jesenice, Jesenice, Titova 78.

Javno odpiranje ponudb bo 23. januarja
1997 ob 10. uri v konferenčni sobi Občine
Jesenice na Jesenicah, Titova 78, I. nad-
stropje.

8. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni v 15 dneh po odpiranju
ponudb.

9. Šteje se, da javni razpis ni uspel, če
prispejo na razpis manj kot tri veljavne po-
nudbe.

10. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.

Upravna enota Jesenice

Št. 548 Ob-5289

Ministrstvo za finance, Urad Republike
Slovenije za zavarovalni nadzor objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti za izvedbo
revizije poslovanja zavarovalnic

1. Naročnik: Ministrstvo za finance,
Urad Republike Slovenije za zavarovalni
nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: revidiranje poslova-
nja zavarovalnic s poudarkom na naslednjih
področjih poslovanja:

– kontrola primernosti oblikovanja za-
varovalnotehničnih rezervacij;

– revizijske analize terjatev in naložb za-
varovalnih in drugih sredstev;

– ocenjevanje realne vrednosti premože-
nja v nepremičninah;
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– ugotavljanje realnosti izravnalnih re-
zervacij;

– kontrola medsebojnih kapitalskih ude-
ležb glede na zakon o zavarovalnicah;

– kontrola stanja virov solventnosti in
garancijskih skladov.

3. Revizije poslovanja se bodo izvajale
v zavarovalnicah v Republiki Sloveniji.

4. Skupni obseg naloge bo znašal okrog
1400 revizijskih ur.

5. Revizijske analize se bodo predvido-
ma opravljale od aprila do oktobra 1997.

6. Kriteriji za ugotavljanje sposobnosti
izvajalcev so:

– reference ponudnika;
– cena revizijske ure;
– plačilni pogoji.
7. Pisna prijava izvajalcev mora vsebo-

vati naslednje podatke:
– firma oziroma ime ponudnika;
– dokazilo o registraciji;
– seznam referenc ponudnika oziroma iz-

vajalcev;
– cena revizijske ure, ki vsebuje vse

stroške.
8. Rok za oddajo ponudb je 15 dni in

začne teči naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS. Ponudniki pošljejo  ponudbe
na Ministrstvo za finance, Urad Republike
Slovenije za zavarovalni nadzor, Trg repub-
like 3, Ljubljana v zapečateni ovojnici z
oznako “Ponudba na javni razpis – revizija
zavarovalnic.”

9. Ponudniki bodo o priznanju sposob-
nosti oziroma o zavrnitvi obveščeni v 15
dneh po končanem razpisu.

Ministrstvo za finance
Urad RS za zavarovalni nadzor

Ob-5290

Republika Slovenija, Upravna enota Ve-
lenje, objavlja na podlagi 89. člena zakona
o upravi (Ur. l. RS, št. 67/94)

javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje

posameznih strokovnih del pri tehničnih
pregledih po 67. členu zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in Ur. l.

RS, št. 59/96) ter 4. člena zakona o
gospodarskih družbah (Ur. l. RS,

št. 30/93) na območju Upravne enote
Velenje

1. S tem razpisom se iščejo:
– izvajalci, ki so sposobni in primerni za

opravljanje posameznih strokovnih del pri
tehničnih pregledih po 67. členu zakona o
graditvi objektov;

– izvajalci, ki so sposobni in primerni za
opravljanje pregledov za ugotovitev pogo-
jev za opravljanje dejavnosti po 4. členu
zakona o gospodarskih družbah na območju
Upravne enote Velenje.

2. Kriteriji za ugotavljanje usposoblje-
nosti in primernosti izvajalcev:

– odločba o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti;

– seznam, strokovna usposobljenost in
reference stalno zaposlenega strokovnega
kadra ter morebitnih stalnih strokovnih so-
delavcev z ustreznimi dokazili;

– cenik storitev, plačilni pogoji za posa-
mezen strokovni ogled ter ugodnosti, ki jih
ponudnik nudi naročniku;

– rok izvedbe strokovnega ogleda in iz-
daja strokovnega mnenja o ustreznosti po-
slovnega prostora.

3. Rok za oddajo pisne prijave in doku-
mentacije z dokazili o usposobljenosti je 10
dni po objavi v Uradnem listu RS na naslov:
Upravna enota Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj – javni razpis za iz-
biro izvajalca za strokovna dela pri tehnič-
nih pregledih – pregled poslovnih prosto-
rov”. Dodatne informacije na sedežu uprav-
ne enote tel. 063/862-365 ali 855-381.

4. Javno odpiranje ponudb bo 15. dan po
objavi v Uradnem listu RS, ob 10. uri, v
prostorih Upravne enote Velenje, soba 2 v
5. nadstropju.

5. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pi-
sno najkasneje v 8 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

6. Nepopolne in nepravočasne ponudbe
ne bodo upoštevane.

Upravna enota Velenje

Št. 34301-556/96-2 Ob-5285

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96) in odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. 1. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja Krajevna skupnost Per-
toča

javni razpis
za odajo del pri rekonstrukciji

nekategoriziranih lokalnih vaških cest
Splošni pogoji
1. Naročnik: Krajevna skupnost Pertoča

(KS Pertoča).
2. Naziv objekta: nekategorizirana lokal-

ne vaške ceste (NLC).
3. Predmet razpisa: oddaja del rekon-

strukcija NLC na osnovi priglasitve del.
4. Razpisno dokumentacijo o predvide-

nih delih in porabi materila lahko ponudniki
po predhodni najavi prevzamejo na sedežu
KS Pertoča, Pertoča 55 v 15 dneh po objavi
razpisa v Uradnem listu RS (tel. 57-300,
mobitel 0609-648-593).

5. Rok za izvedbo del predvidoma april -
september 1997.

Tehnični podatki o razpisanih NLC.
A) Odseki širine 3 m enoslojni asfalt

BNOS 0 - 16 debeline 6 cm + bankine
2 × 0,75 m in naslednjih dolžin:

Pertoča proti Kozelinu – 300 m,
Pertoča mimo Oska – 630 m,
Večeslavci od Zelka do Husara – 330 m,
Večeslavci proti Madjarju – 460 m.
B) Odseki širine 2,5 m enoslojni asfalt

BNOS 0 - 16 debeline 6 cm + bankine
2 × 0,75 m in naslednjih dolžin:

Pertoča proti Kozelinu – 750 m,
Fikšinci proti Feliksu – 240 m,
Fikšinci proti Bundrli – 220 m,
Fikšinci proti Zrimu – 210 m,
Fikšinci proti Mencigarju – 50 m,
Večeslavci proti Martinku – 160 m,
Večeslavci proti Pintaru – 80 m,
Večeslavci proti Mariču – 205 m,
Pertoča proti Šajtu – 200m,
Večeslavci proti Flajšokerju – 70 m,
Večeslavci proti Madjarju – 260 m,
Ropoča od romov do mosta – 580 m,
Ropoča mimo Kolmanka – 200 m.

Merila za izbor najugodnejšega ponud-
nika:

1. Reference ponudnika,
2. Ponudbena cena,
3. Plačilni pogoji,
4. Garancijski rok,
5. Ostale ugodnosti, ki jih ponudnik nu-

di naročniku,
6. Ponudba mora vsebovati elemente v

skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javega razpisa za odajo javnih na-
ročil (Ur.1. RS, št. 28/93 in 19/94),

7. Možnost znižanja pogodbene vredno-
sti z aneksom k pogodbi za dela, ki so jih že
ali jih bodo opravili sami krajani.

Ostali pogoji - ponudniki morajo priloži-
ti k ponudbi:

1. Izjavo da je ponudnik seznanjen s te-
renskimi razmerami in obsegom del, ter da
sprejema pogoje investitorja,

2. Dokazilo o registraciji firme,
3. Osnutek izvajalske pogodbe,
4. Investitor si pridržuje pravico, da skle-

ne pogodbo z dvoletnim plačevanjem, ozi-
roma, da ne sklene pogodbe ali pa prilagodi
obseg del finančnim zmožnostim.

Pisne ponudbe morajo ponudniki oddati
najkasneje do izteka 30. dne do 12. ure po
objavi razpisa v Uradnem listu RS na na-
slov: Krajevna skupost Pertoča, Pertoča 55,
9262 Rogašovci, z oznako “Ne odpiraj -
ponudba - vaška cesta”. Vse ponudbe se
lahko oddajo v isti kuverti.

Javno odpiranje ponudb bo prvi nasled-
nji petek po roku za oddajo ponudb v pro-
storih Krajevne skupnosti Pertoča ob 12 uri.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni naj-
kasneje v roku 30 dni od sprejetja sklepa o
izboru izvajalca.

Krajevna skupnost Pertoča

Ob-5294A

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: Priključek Razdrto

(na AC Postojna - Razdrto); IP, PGD,
PZI in PZR

Orentacijska vrednost del znaša:
15,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 7. 1. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Arabela Mrdakovič,
dipl. inž. (tel. 13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 31. 1. 1997 do 8.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Priklju-
ček Razdrto (na AC Postojna - Razdrto); IP,
PGD, PZI in PZR“

Javno odpiranje ponudb bo 31. 1. 1997
ob 9. uri v prostorih investitorja, Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
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najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

DARS, d.d.

Št. 110-1/95 Ob-5295A

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93), v skladu s programom
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od
leta 1994 do leta 1999 in 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), zako-
na o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84
in 19/86 ter Ur. l. RS, št. 59/96), Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., (v
nadaljevanju DARS, d.d.) in Republika Slo-
venija-Ministrstvo za promet in zveze-Di-
rekcija Republike Slovenije za ceste kot in-
vestitor objavljata

javni razpis
za oddajo del:
1. Prometna preveritev cest M 10-1 od

Lenarta do Beltinec
Orientacijska vrednost del znaša

4,600.000 SIT.
2. Prometna študija obalnega področ-

ja - od Dekanov do državne meje pri Se-
čovljah in pri Dragonji

Orientacijska vrednost del znaša
5,600.000 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 8. do 10. 1. 1997, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Dževad Kulenovi-
ć, dipl. inž. (tel. 061/13-24-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 15. 1. 1997 do 8.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za

1. ”Prometna preveritev cest M 10-1 Le-
nart-Beltince.” – D.K.

2. ”Prometna študija obalnega področja
Sečovlje.” – D.K.

Javno odpiranje ponudb bo 15. 1. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije

za ceste
DARS, d.d.

Št. 110-1/95 Ob-5295B

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) in zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 19/86 ter Ur.
l. RS, št. 59/96), Republika Slovenija-Mini-
strstvo za promet in zveze-Direkcija Re-

publike Slovenije za ceste kot investitor ob-
javlja

javni razpis
za oddajo del: Študija variant poteka

obvoznice Mengša kot prestavitve
regionalne ceste R 322 Mengeš-Trzin
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 8. do 10. 1. 1997, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Draga Lavrič, dipl.
inž. (tel. 061-13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
4,500.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 15. 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 “Študija va-
riant poteka ceste Mengeš-Trzin.” – D.L.

Javno odpiranje ponudb bo 15. 1. 1997
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

Št. 466-140/96 Ob-5297

Na podlagi 12. člena stanovanjskega za-
kona (Ur. l. RS, št. 18/91, 19/91, 13/93,
9/94, 21/94, 29/95 in 23/96) 134. ter 135.
člena zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS,
št. 33/95) in 33. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
Občina Grosuplje objavlja

javni razpis
za ugotavljanje usposobljenosti

izvajalcev za vknjižbo etažne lastnine na
območju Občine Grosuplje

1. Naročnik: Občina Grosuplje, Kolod-
vorska 2, Grosuplje.

2. Namen razpisa je ugotovitev usposob-
ljenosti izvajalcev za vknjižbo etažne last-
nine, ki obsega:

a) pridobitev original gradbenega načrta
oziroma izdelava načrta posameznih delov
stavbe in stavbe kot celote,

b) izdelava pogodbe o upravljanju več-
stanovanjske stavbe, ter overitev podpisov
lastnikov,

c) ureditev lastništva stavbnega zem-
ljišča,

d) pridobitev odločbe o določitvi funk-
cionalnega zemljišča,

e) naročitev geodetske odmere funkcio-
nalnega zemljišča,

f) vložitev zemljiško-knjižnih predlogov
in

g) pridobitev zemljiško-knjižnih izpi-
skov.

3. Lokacija: območje Občine Grosuplje.
4. Vrednost del: odvisna od števila več-

stanovanjskih stavb, katerih lastniki bodo
soglašali z vknjižbo etažne lastnine.

5. Čas opravljanja nalog: 3 leta od skle-
nitve ustrezne pogodbe.

6. Dokumentacija in kriteriji:
6.1. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku: ime, sedež in

pravni status ponudnika,
– kopijo potrdila o registraciji,
– kopijo odločbe pristojnega organa o

izpolnjevanju pogojev za opravljanje tovrst-
ne dejavnosti,

– navedbo nosilca projekta vknjižbe
etažne lastnine,

– potrdilo o strokovni usposobljenosti
(opravljen preizkus znanja iz zakona o splo-
šnem upravnem postopku, oziroma potrdilo
o ustrezni strokovni izobrazbi),

– vzorčni primer sestavljene pogodbe o
ureditvi lastninskih razmerij etažnih lastni-
kov in zemljiško-knjižnega predloga za
etažne lastnine,

– reference ponudnika na razpisnem po-
dročju,

– predviden rok pričetka in dokončanja
vknjižbe - na posamezno stanovanjsko in
poslovno stavbo,

– okvirno ceno na posamezno stanova-
nje oziroma poslovni prostor in

– morebitne dodatne ugodnosti, ki jih po-
nudnik nudi naročniku.

6.2. Kriteriji za ugotavljanje usposoblje-
nosti:

– strokovna usposobljenost za razpisana
dela in naloge,

– reference,
– kvaliteta vzorčnega primera,
– cena na posamezno stanovanjsko

oziroma poslovno enoto,
– čas pričetka del in okviren čas dokon-

čanja vknjižbe - na posamezno stanovanj-
sko oziroma poslovno stavbo.

7. Rok za oddajo ponudb: pisne ponudbe
s potrebno dokumentacijo je treba oddati
najkasneje do ponedeljka 3. februarja 1997
do 13. ure, na naslov: Občina Grosuplje,
Kolodvorska 2, 1290 Grosuplje. Ponudbe
naj bodo v zapečatenih ovojnicah, oprem-
ljene z napisom: “Ne odpiraj - razpis za
vknjižbo etažne lastnine”.

Odpiranje ponudb bo v torek 4. februar-
ja 1997 ob 9. uri v sejni sobi Občine Gro-
suplje, 2. nad., Kolodvorska 2, Grosuplje.

Dodatne informacije lahko interesenti
dobijo na Občini Grosuplje - Urad za splo-
šne zadeve, tel. št. 061/761-211 int. 234.

8. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno
obveščeni v 15 dneh od odpiranja ponudb.

Občina Grosuplje

Ob-5299

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja

javni razpis
za nabavo opreme za srednje

zdravstvene šole
Splošni podatki:
I. Kupec: Ministrstvo za šolstvo in šport,

Župančičeva 6, Ljubljana.
II. Predmet razpisa: javni razpis za na-

bavo opreme za zdravstveno nego in prvo
pomoč.

III. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na
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Ministrstvu za šolstvo in šport, od 6. 1. 1997
do 10. 1. 1997. Dvig je možen od 11. do 14.
ure v tajništvu Službe za investicije na Tru-
barjevi 3/VII, Ljubljana.

Dodatne informacije v zvezi z razpisno
opremo bodo posredovane na informativ-
nem dnevu dne 13. 1.  1997 ob 10.30, na
Uradu za šolstvo, Trubarjeva 5, Ljubljana
(sejna soba št. 95/III).

IV. Predmet razpisa:
1. oprema za pouk zdravstvene nege in

prve pomoči
št. kosov

1.1 bolniška postelja – specialna 6
1.2 nočna omarica s servisno mizico 6
1.3 lutka za zdravstveno nego

bolnika – specialna 10
1.4 tehtnica za odrasle z višinomerom 4
1.5 invalidski voziček 6
1.6 lutka za oživljanje 4
1.7 lutka za oživljanje – otroška 10
1.8 komplet vakumskih opornic

za imobilizacijo 10
1.9 opornica za imobilizacijo

hrbtenice 10
1.10 otroška posteljica z ograjo –

kovinska 5
1.11 lutka za nego – otroška,

specialna 17
1.12 korito za merjenje dolžine

dojenčka 4
1.13 tehtnica za tehtanje dojenčka 7
1.14 komplet: previjalna miza –

kopalna kad – previjalna miza 7
1.15 cervikalni collarij 10.
V. Orientacijska vrednost za razpisno

opremo znaša 14,000.000 SIT.
VI. Pri razpisu bodo upoštevane tiste pi-

sne ponudbe, ki bodo prispele do vključno
20. 1. 1997 do 12. ure na naslov: Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Služba za inve-
sticije, Župančičeva 6, Ljubljana.

Ponudbe naj bodo v zaprti ovojnici z
oznako: “Javni razpis – Zdravstvo” Ne od-
piraj!

VII. Ponudba za razpis mora vsebovati
elemente po 12. členu uvodoma navedene
odredbe.

VIII. Merila za izbiro najugodnejše po-
nudbe:

– zahtevana funkcionalnost, potrebna za-
nesljivost in sodobnost opreme,

– reference proizvajalca opreme,
– navodilo za uporabo,
– celovitost ponudbe,
– cene v SIT fco šole, vključno s temelj-

nim prometnim davkom.
IX. Kupec zahteva BON-1, BON-2 ozi-

roma BON-3 in izjavo ponudnika, da bo v
primeru izbora izročil:

– za dobro izvedbo posla: akceptni na-
log v višini 30% vrednosti kupnine,

– za dobro izvedbo garancijskih obvez-
nosti: akceptni nalog v višini 5% vrednosti
kupnine.

Na zahtevo kupca bodo morali ponudni-
ki omogočiti ogled ponudne opreme.

X. Kupec bo sprovedel plačilo v 30 dneh
po izdobavi opreme šolam.

XI. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija za vodenje postopka jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil.

XII. Javno odpiranje ponudb bo dne
20. 1. 1997 ob 13. uri v prostorih Mini-
strstva za šolstvo in šport, Urada za šolstvo,

Trubarjeva 5, Ljubljana (sejna soba št.
95/III).

XIII. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izboru najugodnejšega ponudnika.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 86 Ob-5300

Republika Slovenija, Upravna enota Or-
mož, Ormož, Ptujska c. 6 na podlagi
91. člena zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in
na podlagi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja upravna
enota Ormož

javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega,
računalniškega in pisarniškega

materiala
1. Naročnik: Upravna enota Ormož, Ptuj-

ska c. 6, Ormož.
2. Predmet razpisa je izbor najugodnej-

šega dobavitelja raznega potrošnega raču-
nalniškega in pisarniškega materiala za po-
trebe Upravne enote Ormož za leto 1997.

3. Rok dobave: postopno v skladu z na-
ročilom naročnika.

Specifikacija materiala je razvidna iz raz-
pisne dokumentacije, ki se lahko pridobi pri
naročniku v sprejemni pisarni Upravne eno-
te Ormož tel. št. 062/702-586. Količine in
specifikacije so ocenjene in okvirne.

4. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala za leto 1997 znaša 2,000.000 SIT.

5. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, morajo predložiti naslednje po-
datke in izjave:

– firmo oziroma ime ponudnika in na-
slov,

– overjeno dokazilo o registraciji, ki ne
sme biti starejša od treh mesecev in odločbo
o izpolnjevanju pogojev za opravljanje de-
javnosti,

– dosedanje reference ponudnika,
– s strani Agencije za plačilni promet

potrjen BON 1 in BON 2 ali BON 3, oziro-
ma podjetnik posameznik potrjeno davčno
napoved za leto 1995 s strani pristojne davč-
ne uprave,

– jamstvo za kvaliteto ponujenega mate-
riala,

– dobavne roke za naročeni material,
– predlog pogodbe,
– izpolnjeno prilogo k pogodbi, z nave-

deno specifikacijo materiala, cenami fco lo-
kacija naročnika po kosu, količinske in dru-
ge popuste; cene morajo biti navedene v
SIT s posebej navedenim prometnim dav-
kom,

– pri sestavi ponudbe je potrebno upo-
števati 30 dnevni rok plačila,

– datum do katerega velja ponudba.
6. Merila za izbiro ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– možnost zagotovitve fiksnih cen do

konca leta 1997,
– kvaliteta materiala,
– količinski popust,
– dodatne ugodnosti.
7. Naročnik si pridržuje pravico:
– do sprememb količine materiala v glo-

balu v okviru posameznih skupin glede na
spremembe med obdobjem in v skladu z
razpoložljivimi finančnimi sredstvi,

– da sklene pogodbo za posamezno vr-
sto materiala z različnejšimi ponudniki, ki
bodo za določen material najugodnejši,

– da ne sklene pogodbe z nobenim  od
ponudnikov,

– 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 za dobavo materiala iz
posamezne skupine drugega najugodnejše-
ga ponudnika na tem javnem razpisu.

8. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-
verti na kateri mora biti oznaka “Ponudba
za dobavo potrošnega računalniškega in pi-
sarniškega materiala” z opozorilom “Ne od-
piraj – ponudba za javni razpis”.

Na kuverti mora biti točen naslov po-
nudnika. Ponudba mora prispeti pisno na
naslov Upravne enote Ormož, Ptujska c. 6,
Ormož, do vključno 10. 1. 1997.

9. Javno odpiranje ponudb bo 13. 1. 1997
ob 10. uri v prostorih Upravne enote Or-
mož. Ponudniki, ki se bodo udeležili javne-
ga odpiranja se morajo izkazati s pisnimi
pooblastili za zastopanje.

10. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v desetih dneh po javnem odpiranju
ponudb.

11. Dodatne informacije lahko zaintere-
sirani dobijo v uradu načelnika Upravne
enote Ormož tel. št. 062/702-586.

Upravna enota Ormož

Št. 13247 Ob-5301

Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96), odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93,
19/94), in navodila o izvrševanju proračuna
(Ur. l. RS, št. 13/96) Zavod Republike Slo-
venije za blagovne rezerve objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika
za prodajo mesnih in ribjih konzerv
1. Prodajalec: Zavod Republike Slove-

nije za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunaj-
ska 106/VIII.

2. Predmet razpisa: prodaja mesnih in
ribjih konzerv.

3. Razpisana količina:
a) mesne konzerve
– 39.485 kg jetrna pašteta,
– 44.916 kg mesni narezek.
b) ribje konzerve
– 21.381 kg ribe z zelenjavo,
– 55.907 kg ribe v olju.
4. Okvirna prodajna vrednost: 50 mio

SIT.
5. Rok prevzema: sukcesivno do 31. 5.

1997.
6. Lokacija prevzema: v skladiščih Za-

voda v Republiki Sloveniji.
7. V javnem razpisu lahko sodelujejo le

kapitalske družbe s sedežem v Republiki
Sloveniji.

8. Ponudniki lahko ponudijo odkup tudi
manjše količine konzerv od razpisane.

9. Ponudnik mora v svoji ponudbi nave-
sti sledeče podatke:

– firmo oziroma ime ponudnika;
– dokazilo o registraciji; izpis iz sodne-

ga registra, ki ne sme biti starejši od 45 dni
(notarska overovitev ne zadošča);



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 76-77 – 28. XII. 1996 Stran 5157

– ponujeno ceno v SIT/kg, exw. skla-
dišče prodajalca;

– količino in vrsto konzerv, ki jih je ku-
pec pripravljen kupit;

– plačilne pogoje;
– rok prevzema;
– posebne ugodnosti, ki jih ponudnik nu-

di prodajalcu;
– veljavnost ponudbe do vključno 10. 2.

1997 do 18. ure.
10. Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale

vseh razpisanih pogojev bodo kot nepopol-
ne izločene.

11. Pojasnila k razpisu ponudniki dobijo
pri Karmen Verbovšek, tel. 061/16-81-519
ali Silvi Pust, tel. 061/16-83-555.

12. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: cena, plačilni pogoji, rok prevze-
ma, reference in posebne ugodnosti.

13. Pisne ponudbe morajo ponudniki do-
staviti v zaprti kuverti z oznako Javni razpis
– mesne in ribje konzerve – Ne odpiraj, na
Zavod Republike Slovenije za blagovne re-
zerve, Ljubljana, Dunajska 106/VIII, soba
št. 1 dne 4. 2. 1997 do 10.30.

14. Razpisna komisija začne z odpira-
njem ponudb dne 4. 2. 1997 ob 11. uri.

Pri odpiranju ponudb so lahko navzoči
predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s
pisnim pooblastilom.

15. Ponudnik iz svojih sredstev plača vse
stroške do podpisa pogodbe, vključno s
stroški sestave pogodbe in stroške garancije
za zavarovanje kupoprodajne pogodbe.

16. Ponudnik mora v ponudbi izpolnje-
vati vse pogoje, določene v razpisu.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjeva-
le zahtev razpisanih pogojev, bo razpisna
komisija izločila kot neveljavne.

Naročnik bo izločil iz razpisnega postop-
ka ponudbo tistih oseb, ki so bile pravno-
močno kaznovane za prekršek iz 22. člena
zakona o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št.
60/95) ali ki imajo naizpolnjene obveznosti
do Zavoda dalj kot 30 dni.

17. Ponudnik je dolžan zagotoviti veljav-
nost ponudbe do 10. 2. 1997 do 16. ure.

18. Ponudniki bodo o izbiri dobavitelja
obveščeni pisno najkasneje do 10. 2. 1997
do 16. ure.

19. Prodajalec si pridržuje pravico, da
na javnem razpisu ne izbere nobenega po-
nudnika za nakup mesnih in ribjih konzerv.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezervne

Ob-5302

Občina Cerklje na Gorenjskem, na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javnih
razpisov za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
1. Naročnik: Občina Cerklje na Gorenj-

skem, ki jo zastopa župan Franc Čebulj.
2. Predmet ponudbe: najugodnejši sod-

no-zapriseženi cenilec opredmetenih osnov-
nih sredstev.

3. Merila za najugodnejše ponudbe:
– cena,
– plačilni pogoji,
– reference.
4. Ponudbe: zadnji rok za oddajo ponudb

je 15. dan po objavi razpisa v Uradnem listu
RS, na naslov Občina Cerklje, Ul. Franca

Barleta 23, Cerklje, v zaprti ovojnici s pri-
pisom Ne odpiraj!

5. Odpiranje ponudb: datum odpiranja
ponudb je 15. dan po objavi oziroma prvi
delovni dan ob 13. uri v prostorih Občine
Cerklje, Ul. Franca Barleta 23.

Ponudniki bodo o izbranem ponudniku
obveščeni v roku 15 dni.

Naročnik si pridržuje  pravico, da ne
izbere nobenega od ponudnikov.

Občina Cerklje na
Gorenjskem

Št. 49/96 Ob-5317

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje

računovodskih del
1. Naročnik: Slovenske železarne, KOPO

d.o.o., Ljubljana, Gerbičeva 98, matična šte-
vilka: 5434530.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
opravljanje računovodskih del.

2.1. Pod  računovodska dela spada vode-
nje poslovnih knjig in obračun plač.

2.2. Pričakovano povprečno številko po-
slovnih dogodkov na mesec je 1000.

2.3. Knjiženje in bilanciranje poteka po
računovodskih rešitvah, ki veljajo za gos-
podarske družbe.

2.4. Poslovno leto je koledarsko leto.
2.5. Pogodba za opravljanje del se skle-

pa za leto 1997 z možnostjo avtomatičnega
podaljševanja.

3. 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).

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference za področje in obseg razpi-
sanih del s poudarkom na strokovnosti,

– cena,
– ustrezna računalniška oprema.
5. Ponudniki lahko dobijo dodatne in-

formacije na tel. št.: 061/123-11-06 pri  Dra-
gu Babiču, dipl. inž. oziroma Suzani Moko-
tar.

6. Ponudbo z vso zahtevano dokumenta-
cijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
izbiro izvajalca računovodskih del KOPO
d.o.o., Ljubljana” je potrebno dostaviti v
zapečateni kuverti, osebno ali poslati do
17. 1. 1997 do 12. ure v tajništvo SŽ KOPO
d.o.o., Ljubljana, Gerbičeva 98.

7. SŽ  KOPO d.o.o. ni dolžan skleniti
pogodbe s katerimkoli ponudnikom.

8. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo ustrezale vsem razpisanim pogojem.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 10 dni po odpiranju ponudb.

Slovenske železarne
KOPO, d.o.o. Ljubljana

Št. 04/96 Ob-5303

Javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

čiščenje poslovnih prostorov
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fa-

kulteta za strojništvo, Aškerčeva ulica 6,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa: čiščenje poslovnih
prostorov v objektu Fakulteta za strojniš-
tvo, Aškerčeva ulica 6, Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost predvidenih
storitev znaša 5,000.000 SIT letno.

4. Rok za izvedbo del: predviden prev-
zem del je v februarju 1997.

5. Ogled prostorov bo mogoč v roku 10
dni po objavi v Uradnem listu RS. Dodatne
informacije dobijo ponudniki pri Primožiču
vsak delovnik med 8. in 12. uro tel.
061/1771-739.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– kakovost in celovitost ponudbe,
– da so registrirani za izvajanje razpisa-

ne dejavnosti in imajo za to potrebna so-
glasja pristojnih organov,

– reference ponudnika,
– podatke o registraciji podjetja,
– zaželjeno je, da predloži BON 1 in 2,

oziroma 3 in predlog pogodbe,
– konkurenčnost cene.
7. Pisne ponudbe je potrebno oddati v

zaprti ovojnici na naslov: UL-Fakulteta za
strojništvo, Aškerčeva ulica 6, 1000 Ljub-
ljana, z oznako “Ne odpiraj - ponudba za
čiščenje poslovnih prostorov”, z oznako po-
nudnika.

8. Rok za oddajo ponudb je 21. 1. 1997
do 10. ure.

9. Odpiranje ponudb bo 22. 1. 1997 ob
11. uri v sejni sobi I/115 na Fakulteti za
strojništvo, Aškerčeva ulica 6, Ljubljana.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
izvajalca v 7 dneh po odpiranju ponudb.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo

Ob-5304A

Republika Slovenija, Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Geodetska uprava RS, Šara-
novičeva 12, Ljubljana objavlja

javni razpis
za izbiro dobavitelja pisarniškega

materiala za Območno geodetsko upravo
Velenje

I. Predmet razpisa je nakup pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Velenje v letu 1997.

II. Orientacijska vrednost predvidenih
nabav: 5,600.000 SIT.

III. Območje (lokacije) dobave – Ob-
močna geodetska uprava Velenje z izposta-
vami:

1. Sedež območne geodetske uprave –
lokacija v Velenju, Prešernova c. 1,

2. Izpostava Velenje – lokacija v Vele-
nju, Prešernova c. 1,

3. Izpostava Mozirje – lokacija v Mozir-
ju, Savinjska c. 7,

4. Izpostava Žalec – lokacija v Žalcu,
Levstikova 14.

IV. Rok dobave: sukcesivno tekom leta.
V. Vrsta (tip) pisarniškega materiala, ki

je predmet povpraševanja, je razvidna iz
razpisne dokumentacije, ki jo zainteresirani
lahko dvignejo vsak delovnik od 8. do 12.
ure na Glavnem uradu Geodetske uprave
RS v Ljubljani, Šaranovičeva 12 (kontaktna
oseba je Vida Kapušin, tel. 178-49-13) in na
sedežu Območne geodetske uprave Velenje
(kontaktna oseba je Rafko Bohak ali Branka
Sevčnikar, tel. 063/853-621).
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VI. Ponudba mora vsebovati vse elemen-
te, navedene v razpisnih pogojih, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

VII. Merila za izbor ponudnikov so:
– cene,
– fiksnost cen,
– dobavni roki,
– popusti in druge relevantne ugodnosti
Naročnik ni obvezan sprejeti najcenejšo

ali katerokoli drugo ponudbo.
VIII. Postopek razpisa
1. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava RS, Šaranovičeva 12, Ljubljana, do
17. 1. 1997 najkasneje do 9. ure.

2. Ponudbe naj bodo oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za izbiro dobaviteljev pisarniškega materia-
la – OGU Velenje“ ter točnim nazivom in
naslovom ponudnika.

3. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
21. 1. 1997 ob 12. uri v prostorih Geodetske
uprave RS, Šaranovičeva 12, Ljubljana (sej-
na soba). Predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Prepozne, nepravilno opremljene ali ne-
popolne ponudbe bodo izločene iz obravna-
ve. Prav tako bodo izločene ponudbe, za
katere se bo v katerikoli fazi postopka ugo-
tovilo, da temeljijo na neresničnih podatkih
ali dokazilih.

Ob-5304B

Republika Slovenija, Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Geodetska uprava RS, Šara-
novičeva 12, Ljubljana objavlja

javni razpis
za izbiro dobavitelja pisarniškega

materiala za Območno geodetsko upravo
Murska Sobota

I. Predmet razpisa je nakup pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Murska Sobota v letu 1997.

II. Orientacijska vrednost predvidenih
nabav: 14,500.000 SIT.

III. Območje (lokacije) dobave – Ob-
močna geodetska uprava Murska Sobota z
izpostavami:

1. Sedež območne geodetske uprave –
lokacija v Murski Soboti, Slomškova 19,

2. Izpostava Murska Sobota – lokacija v
Murski Soboti, Slomškova 19,

3. Izpostava Lendava – lokacija v Len-
davi, Partizanska ul. 7,

4. Izpostava Ljutomer – lokacija v Lju-
tomeru, Prešernova 18,

5. Izpostava Gornja Radgona – lokacija
v Gornji Radgoni, Kerenčičeva 3.

IV. Rok dobave: sukcesivno tekom leta.
V. Vrsta (tip) pisarniškega materiala, ki

je predmet povpraševanja, je razvidna iz
razpisne dokumentacije, ki jo zainteresirani
lahko dvignejo vsak delovnik od 8. do 12.
ure na Glavnem uradu Geodetske uprave
RS v Ljubljani, Šaranovičeva 12 (kontaktna
oseba je Vida Kapušin, tel. 178-49-13) in na
sedežu Območne geodetske uprave Murska
Sobota (kontaktna oseba je Joc Triglav tel.
069/32-436).

VI. Ponudba mora vsebovati vse elemen-
te, navedene v razpisnih pogojih, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

VII. Merila za izbor ponudnikov so:
– cene,
– fiksnost cen,
– dobavni roki,
– popusti in druge relevantne ugodnosti.
Naročnik ni obvezan sprejeti najcenejšo

ali katerokoli drugo ponudbo.
VIII. Postopek razpisa
1. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava RS, Šaranovičeva 12, Ljubljana, do
17. 1. 1997 najkasneje do 9. ure.

2. Ponudbe naj bodo oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za izbiro dobaviteljev pisarniškega materia-
la – OGU Murska Sobota “ ter točnim nazi-
vom in naslovom ponudnika.

3. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
22. 1. 1997 ob 13.30 v prostorih Geodetske
uprave RS, Šaranovičeva 12, Ljubljana (sej-
na soba). Predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Prepozne, nepravilno opremljene ali ne-
popolne ponudbe bodo izločene iz obravna-
ve. Prav tako bodo izločene ponudbe, za
katere se bo v katerikoli fazi postopka ugo-
tovilo, da temeljijo na neresničnih podatkih
ali dokazilih.

Ob-5304C

Republika Slovenija, Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Geodetska uprava RS, Šara-
novičeva 12, Ljubljana objavlja

javni razpis
za izbiro dobavitelja pisarniškega

materiala za Območno geodetsko upravo
Koper

I. Predmet razpisa je nakup pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Koper v letu 1997.

II. Orientacijska vrednost predvidenih
nabav: 6,200.000 SIT.

III. Območje (lokacije) dobave – Ob-
močna geodetska uprava Koper z izposta-
vami:

1. Sedež območne geodetske uprave –
lokacija v Kopru, Cankarjeva 1,

2. Izpostava Koper – lokacija v Kopru,
Cankarjeva 1,

3. Izpostava Ilirska Bistrica – lokacija v
Ilirski Bistrici, Vojkov drevored 14,

4. Izpostava Postojna – lokacija v Po-
stojni, Jenkova 3,

5. Izpostava Sežana – lokacija v Sežani,
Kosovelova ul. 1,

IV. Rok dobave: sukcesivno tekom leta.
V. Vrsta (tip) pisarniškega materiala, ki

je predmet povpraševanja, je razvidna iz
razpisne dokumentacije, ki jo zainteresirani
lahko dvignejo vsak delovnik od 8 do 12
ure na Glavnem uradu Geodetske uprave
RS v Ljubljani, Šaranovičeva 12 (kontaktna
oseba je Vida Kapušin, tel. 178-49-13) in na
sedežu Območne geodetske uprave Koper
(kontaktna oseba je Dubravka Ugrin tel.
066/446-377).

VI. Ponudba mora vsebovati vse elemen-
te, navedene v razpisnih pogojih, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

VII. Merila za izbor ponudnikov so:
– cene,
– fiksnost cen,

– dobavni roki,
– popusti in druge relevantne ugodnosti.
Naročnik ni obvezan sprejeti najcenejšo

ali katerokoli drugo ponudbo.
VIII. Postopek razpisa
1. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava RS, Šaranovičeva 12, Ljubljana, do
17. 1. 1997 najkasneje do 9. ure.

2. Ponudbe naj bodo oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za izbiro dobaviteljev pisarniškega materia-
la – OGU Koper “ ter točnim nazivom in
naslovom ponudnika.

3. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
22. 1. 1997 ob 11.30 v prostorih Geodetske
uprave RS, Šaranovičeva 12, Ljubljana (sej-
na soba). Predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Prepozne, nepravilno opremljene ali ne-
popolne ponudbe bodo izločene iz obravna-
ve. Prav tako bodo izločene ponudbe, za
katere se bo v katerikoli fazi postopka ugo-
tovilo, da temeljijo na neresničnih podatkih
ali dokazilih.

Ob-5304Č

Republika Slovenija, Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Geodetska uprava RS, Šara-
novičeva 12, Ljubljana objavlja

javni razpis
za izbiro dobavitelja pisarniškega

materiala za Območno geodetsko uprava
Sevnica

I. Predmet razpisa je nakup pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Sevnica v letu 1997.

II. Orientacijska vrednost predvidenih
nabav: 3,800.000 SIT.

III. Območje (lokacije) dobave – Ob-
močna geodetska uprava Sevnica z izposta-
vami:

1. Sedež območne geodetske uprave –
lokacija v Sevnici, Glavni trg 19,

2. Izpostava Sevnica – lokacija v Sevni-
ci, Glavni trg 19,

3. Izpostava Brežice – lokacija v Breži-
cah, Cesta prvih borcev 18,

4. Izpostava Krško – lokacija v Krškem,
Cesta krških žrtev 14.

IV. Rok dobave: sukcesivno tekom leta.
V. Vrsta (tip) pisarniškega materiala, ki

je predmet povpraševanja, je razvidna iz
razpisne dokumentacije, ki jo zainteresirani
lahko dvignejo vsak delovnik od 8. do 12.
ure na Glavnem uradu Geodetske uprave
RS v Ljubljani, Šaranovičeva 12 (kontaktna
oseba je Vida Kapušin, tel. 178-49-13) in na
sedežu Območne geodetske uprave Sevnica
(kontaktna oseba je Irena Povše tel.
0608/41-086).

VI. Ponudba mora vsebovati vse elemen-
te, navedene v razpisnih pogojih, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

VII. Merila za izbor ponudnikov so:
– cene,
– fiksnost cen,
– dobavni roki,
– popusti in druge relevantne ugodnosti.
Naročnik ni obvezan sprejeti najcenejšo

ali katerokoli drugo ponudbo.
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VIII. Postopek razpisa
1. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava RS, Šaranovičeva 12, Ljubljana, do
17. 1. 1997 najkasneje do 9. ure.

2. Ponudbe naj bodo oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za izbiro dobaviteljev pisarniškega materia-
la – OGU Sevnica “ ter točnim nazivom in
naslovom ponudnika.

3. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
22. 1. 1997 ob 10. uri v prostorih Geodetske
uprave RS, Šaranovičeva 12, Ljubljana (sej-
na soba). Predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Prepozne, nepravilno opremljene ali ne-
popolne ponudbe bodo izločene iz obravna-
ve. Prav tako bodo izločene ponudbe, za
katere se bo v katerikoli fazi postopka ugo-
tovilo, da temeljijo na neresničnih podatkih
ali dokazilih.

Ob-5304D

Republika Slovenija, Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Geodetska uprava RS, Šara-
novičeva 12, Ljubljana objavlja

javni razpis
za izbiro dobavitelja pisarniškega

materiala za Območno geodetsko upravo
Celje

I. Predmet razpisa je nakup pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Celje v letu 1997.

II. Orientacijska vrednost predvidenih
nabav: 9,000.000 SIT

III. Območje (lokacije) dobave – Ob-
močna geodetska uprava Celje z izpostava-
mi:

1. Sedež območne geodetske uprave –
lokacija v Celju, Ul. XIV. divizije 12,

2. Izpostava Celje – lokacija v Celju, Ul.
XIV. divizije 12,

3. Izpostava Laško – lokacija v Laškem,
Mestna ul. 2,

4. Izpostava Slov. Konjice – lokacija v
Slov. Konjicah, Mestni trg 6,

5. Izpostava Šentjur pri Celju – lokacija
v Šentjurju pri Celju, Mestni trg 10,

6. Izpostava Šmarje pri Jelšah – lokacija
v Šmarjah pri Jelšah, Aškerčev trg 11.

IV. Rok dobave: sukcesivno tekom leta.
V. Vrsta (tip) pisarniškega materiala, ki

je predmet povpraševanja, je razvidna iz
razpisne dokumentacije, ki jo zainteresirani
lahko dvignejo vsak delovnik od 8. do
12. ure na Glavnem uradu Geodetske upra-
ve RS v Ljubljani, Šaranovičeva 12 (kon-
taktna oseba je Vida Kapušin, tel.
178-49-13) in na sedežu Območne geodet-
ske uprave Celje (kontaktna oseba je mag.
Damjan Kvas tel. 063/441-155).

VI. Ponudba mora vsebovati vse elemen-
te, navedene v razpisnih pogojih, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

VII. Merila za izbor ponudnikov so:
– cene,
– fiksnost cen,
– dobavni roki,
– popusti in druge relevantne ugodnosti.
Naročnik ni obvezan sprejeti najcenejšo

ali katerokoli drugo ponudbo.

VIII. Postopek razpisa
1. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava RS, Šaranovičeva 12, Ljubljana, do
17. 1. 1997 najkasneje do 9. ure.

2. Ponudbe naj bodo oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za izbiro dobaviteljev pisarniškega materia-
la – OGU Celje“ ter točnim nazivom in na-
slovom ponudnika.

3. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
21. 1. 1997 ob 8.30 v prostorih Geodetske
uprave RS, Šaranovičeva 12, Ljubljana (sej-
na soba). Predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Prepozne, nepravilno opremljene ali ne-
popolne ponudbe bodo izločene iz obravna-
ve. Prav tako bodo izločene ponudbe, za
katere se bo v katerikoli fazi postopka ugo-
tovilo, da temeljijo na neresničnih podatkih
ali dokazilih.

Ob-5304E

Republika Slovenija, Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Geodetska uprava RS, Šara-
novičeva 12, Ljubljana objavlja

javni razpis
za izbiro dobavitelja pisarniškega

materiala za Območno geodetsko upravo
Novo mesto

I. Predmet razpisa je nakup pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Novo mesto v letu 1997.

II. Orientacijska vrednost predvidenih
nabav: 8,000.000 SIT.

III. Območje (lokacije) dobave – Ob-
močna geodetska uprava Novo mesto z iz-
postavami:

1. Sedež območne geodetske uprave –
lokacija v Novem mestu, Novi trg 6,

2. Izpostava Novo mesto – lokacija v
Novem mestu, Novi trg 6,

3. Izpostava Črnomelj – lokacija v Čr-
nomlju, Trg svobode 1,

4. Izpostava Trebnje – lokacija v Treb-
njem, Golijev trg 4.

IV. Rok dobave: sukcesivno tekom leta.
V. Vrsta (tip) pisarniškega materiala, ki

je predmet povpraševanja, je razvidna iz
razpisne dokumentacije, ki jo zainteresirani
lahko dvignejo vsak delovnik od 8. do 12.
ure na Glavnem uradu Geodetske uprave
RS v Ljubljani, Šaranovičeva 12 (kontaktna
oseba je Vida Kapušin, tel. 178-49-13) in na
sedežu Območne geodetske uprave Novo
mesto (kontaktna oseba je Katja Žur tel.
068/321-040).

VI. Ponudba mora vsebovati vse elemen-
te, navedene v razpisnih pogojih, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

VII. Merila za izbor ponudnikov so:
– cene,
– fiksnost cen,
– dobavni roki,
– popusti in druge relevantne ugodnosti.
Naročnik ni obvezan sprejeti najcenejšo

ali katerokoli drugo ponudbo.
VIII. Postopek razpisa
1. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava RS, Šaranovičeva 12, Ljubljana, do
17. 1. 1997 najkasneje do 9. ure.

2. Ponudbe naj bodo oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za izbiro dobaviteljev pisarniškega materia-
la – OGU Novo mesto“ ter točnim nazivom
in naslovom ponudnika.

3. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
22. 1. 1997 ob 8.30 v prostorih Geodetske
uprave RS, Šaranovičeva 12, Ljubljana (sej-
na soba). Predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Prepozne, nepravilno opremljene ali ne-
popolne ponudbe bodo izločene iz obravna-
ve. Prav tako bodo izločene ponudbe, za
katere se bo v katerikoli fazi postopka ugo-
tovilo, da temeljijo na neresničnih podatkih
ali dokazilih.

Ob-5304F

Republika Slovenija, Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Geodetska uprava RS, Šara-
novičeva 12, Ljubljana objavlja

javni razpis
za izbiro dobavitelja pisarniškega

materiala za Območno geodetsko upravo
Slovenj Gradec

I. Predmet razpisa je nakup pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Slovenj Gradec v letu 1997.

II. Orientacijska vrednost predvidenih
nabav: 3,500.000 SIT,

III. Območje (lokacije) dobave – Ob-
močna geodetska uprava Slovenj Gradec z
izpostavami:

1. Sedež območne geodetske uprave –
lokacija v Slovenj Gradcu, Francetova c. 7,

2. Izpostava Slovenj Gradec – lokacija v
Slovenj Gradcu, Francetova c. 7,

3. Izpostava Ravne na Koroškem – loka-
cija v Ravnah na Koroškem, Čečovlje 12a.

IV. Rok dobave: sukcesivno tekom leta.
V. Vrsta (tip) pisarniškega materiala, ki

je predmet povpraševanja, je razvidna iz
razpisne dokumentacije, ki jo zainteresirani
lahko dvignejo vsak delovnik od 8. do 12.
ure na Glavnem uradu Geodetske uprave
RS v Ljubljani, Šaranovičeva 12 (kontaktna
oseba je Vida Kapušin, tel. 178-49-13) in na
sedežu Območne geodetske uprave Slovenj
Gradec (kontaktna oseba je Elizabeta Pše-
ničnik, tel. 0602/41-041).

VI. Ponudba mora vsebovati vse elemen-
te, navedene v razpisnih pogojih, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

VII. Merila za izbor ponudnikov so:
– cene,
– fiksnost cen,
– dobavni roki,
– popusti in druge relevantne ugodnosti.
Naročnik ni obvezan sprejeti najcenejšo

ali katerokoli drugo ponudbo.
VIII. Postopek razpisa
1. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava RS, Šaranovičeva 12, Ljubljana, do
17. 1. 1997 najkasneje do 9. ure.

2. Ponudbe naj bodo oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za izbiro dobaviteljev pisarniškega materia-
la – OGU Slovenj Gradec“ ter točnim nazi-
vom in naslovom ponudnika.

3. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
21. 1. 1997 ob 13.30 v prostorih Geodetske
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uprave RS, Šaranovičeva 12, Ljubljana (sej-
na soba). Predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Prepozne, nepravilno opremljene ali ne-
popolne ponudbe bodo izločene iz obravna-
ve. Prav tako bodo izločene ponudbe, za
katere se bo v katerikoli fazi postopka ugo-
tovilo, da temeljijo na neresničnih podatkih
ali dokazilih.

Ob-5304G

Republika Slovenija, Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Geodetska uprava RS, Šara-
novičeva 12, Ljubljana objavlja

javni razpis
za izbiro dobavitelja pisarniškega
materiala za Območno geodetsko

upravo Ptuj
I. Predmet razpisa je nakup pisarniškega

materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Ptuj v letu 1997.

II. Orientacijska vrednost predvidenih
nabav: 4,500.000 SIT.

III. Območje (lokacije) dobave – Ob-
močna geodetska uprava Ptuj z izpostava-
mi:

1. Sedež območne geodetske uprave –
lokacija na Ptuju, Krempleva ul. 2,

2. Izpostava Ptuj – lokacija na Ptuju,
Krempljeva ul. 2,

3. Izpostava Ormož – lokacija v Ormo-
žu, Vrazova 9.

IV. Rok dobave: sukcesivno tekom leta.
V. Vrsta (tip) pisarniškega materiala, ki

je predmet povpraševanja, je razvidna iz
razpisne dokumentacije, ki jo zainteresirani
lahko dvignejo vsak delovnik od 8. do 12.
ure na Glavnem uradu Geodetske uprave
RS v Ljubljani, Šaranovičeva 12 (kontaktna
oseba je Vida Kapušin, tel. 178-49-13) in na
sedežu Območne geodetske uprave Ptuj
(kontaktna oseba je Edita Petek, tel.
062/771-131).

VI. Ponudba mora vsebovati vse elemen-
te, navedene v razpisnih pogojih, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

VII. Merila za izbor ponudnikov so:
– cene,
– fiksnost cen,
– dobavni roki,
– popusti in druge relevantne ugodnosti.
Naročnik ni obvezan sprejeti najcenejšo

ali katerokoli drugo ponudbo.
VIII. Postopek razpisa
1. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava RS, Šaranovičeva 12, Ljubljana, do
17. 1. 1997 najkasneje do 9. ure.

2. Ponudbe naj bodo oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za izbiro dobaviteljev pisarniškega materia-
la – OGU Ptuj“ ter točnim nazivom in na-
slovom ponudnika.

3. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
21. 1. 1997 ob 11.30 v prostorih Geodetske
uprave RS, Šaranovičeva 12, Ljubljana (sej-
na soba). Predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Prepozne, nepravilno opremljene ali ne-
popolne ponudbe bodo izločene iz obravna-

ve. Prav tako bodo izločene ponudbe, za
katere se bo v katerikoli fazi postopka ugo-
tovilo, da temeljijo na neresničnih podatkih
ali dokazilih.

Ob-5304H

Republika Slovenija, Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Geodetska uprava RS, Šara-
novičeva 12, Ljubljana objavlja

javni razpis
za izbiro dobavitelja pisarniškega

materiala za Območno geodetsko upravo
Maribor

I. Predmet razpisa je nakup pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Maribor v letu 1997.

II. Orientacijska vrednost predvidenih
nabav: 4,000.000 SIT.

III. Območje (lokacije) dobave – Ob-
močna geodetska uprava Maribor z izposta-
vami:

1. Sedež območne geodetske uprave –
lokacija v Mariboru, Heroja Tomšiča 2,

2. Izpostava Maribor – lokacija v Mari-
boru, Heroja Tomšiča 2,

3. Izpostava Slovenska Bistrica – lokaci-
ja v Slovenski Bistrici, Kolodvorska 12.

IV. Rok dobave: sukcesivno tekom leta.
V. Vrsta (tip) pisarniškega materiala, ki

je predmet povpraševanja, je razvidna iz
razpisne dokumentacije, ki jo zainteresirani
lahko dvignejo vsak delovnik od 8. do
12. ure na Glavnem uradu Geodetske upra-
ve RS v Ljubljani, Šaranovičeva 12 (kon-
taktna oseba je Vida Kapušin, tel.
178-49-13) in na sedežu Območne geodet-
ske uprave Maribor (kontaktna oseba je Bo-
ris Ozvaldič, tel. 062/227-711, int. 366).

VI. Ponudba mora vsebovati vse elemen-
te, navedene v razpisnih pogojih, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

VII. Merila za izbor ponudnikov so:
– cene,
– fiksnost cen,
– dobavni roki,
– popusti in druge relevantne ugodnosti.
Naročnik ni obvezan sprejeti najcenejšo

ali katerokoli drugo ponudbo.
VIII. Postopek razpisa
1. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava RS, Šaranovičeva 12, Ljubljana, do
17. 1. 1997 najkasneje do 9. ure.

2. Ponudbe naj bodo oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za izbiro dobaviteljev pisarniškega materia-
la – OGU Maribor“ ter točnim nazivom in
naslovom ponudnika.

3. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
21. 1. 1997 ob 10. uri v prostorih Geodetske
uprave RS, Šaranovičeva 12, Ljubljana (sej-
na soba). Predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Prepozne, nepravilno opremljene ali ne-
popolne ponudbe bodo izločene iz obravna-
ve. Prav tako bodo izločene ponudbe, za
katere se bo v katerikoli fazi postopka ugo-
tovilo, da temeljijo na neresničnih podatkih
ali dokazilih.

Ob-5304I

Republika Slovenija, Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Geodetska uprava RS, Šara-
novičeva 12, Ljubljana objavlja

javni razpis
za izbiro dobavitelja pisarniškega

materiala za Območno geodetsko upravo
Kranj

I. Predmet razpisa je nakup pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Kranj v letu 1997.

II. Orientacijska vrednost predvidenih
nabav: 8,000.000 SIT

III. Območje (lokacije) dobave – Ob-
močna geodetska uprava Kranj z izpostava-
mi:

1. Sedež območne geodetske uprave –
lokacija v Kranju, Slovenski trg 1,

2. Izpostava Kranj – lokacija v Kranju,
Slovenski trg 1,

3. Izpostava Jesenice – lokacija na Jese-
nicah, Cesta maršala Tita 86,

4. Izpostava Radovljica – lokacija v Ra-
dovljici, Gorenjska 18,

5. Izpostava Škofja Loka – lokacija v
Škofji Loki, Mestni trg 38/II.

IV. Rok dobave: sukcesivno tekom leta.
V. Vrsta (tip) pisarniškega materiala, ki

je predmet povpraševanja, je razvidna iz
razpisne dokumentacije, ki jo zainteresirani
lahko dvignejo vsak delovnik od 8. do 12.
ure na Glavnem uradu Geodetske uprave
RS v Ljubljani, Šaranovičeva 12 (kontaktna
oseba je Vida Kapušin, tel. 178-49-13) in na
sedežu Območne geodetske uprave Kranj
(kontaktna oseba je Ciril Mohorič, tel.
064/373-355).

VI. Ponudba mora vsebovati vse elemen-
te, navedene v razpisnih pogojih, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

VII. Merila za izbor ponudnikov so:
– cene,
– fiksnost cen,
– dobavni roki,
– popusti in druge relevantne ugodnosti.
Naročnik ni obvezan sprejeti najcenejšo

ali katerokoli drugo ponudbo.
VIII. Postopek razpisa
1. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava RS, Šaranovičeva 12, Ljubljana, do
17. 1. 1997 najkasneje do 9. ure.

2. Ponudbe naj bodo oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za izbiro dobaviteljev pisarniškega materia-
la – OGU Kranj“ ter točnim nazivom in
naslovom ponudnika.

3. Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek, 20. 1. 1997 ob 11. uri v prostorih Geo-
detske uprave RS, Šaranovičeva 12, Ljub-
ljana (sejna soba). Predstavniki ponudnikov
morajo predložiti pisno pooblastilo za za-
stopanje.

4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Prepozne, nepravilno opremljene ali ne-
popolne ponudbe bodo izločene iz obravna-
ve. Prav tako bodo izločene ponudbe, za
katere se bo v katerikoli fazi postopka ugo-
tovilo, da temeljijo na neresničnih podatkih
ali dokazilih.

Ob-5304J

Republika Slovenija, Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Geodetska uprava RS, Šara-
novičeva 12, Ljubljana objavlja

javni razpis
za izbiro dobavitelja pisarniškega

materiala za Območno geodetsko upravo
Ljubljana



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 76-77 – 28. XII. 1996 Stran 5161

I. Predmet razpisa je nakup pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Ljubljana v letu 1997.

II. Orientacijska vrednost predvidenih
nabav: 35,000.000 SIT

III. Območje (lokacije) dobave – Ob-
močna geodetska uprava Ljubljana z izpo-
stavami:

1. Sedež območne geodetske uprave –
lokacija v Ljubljani, Cankarjeva 1/III,

2. Izpostava Ljubljana – lokacija v Ljub-
ljani, Cankarjeva 1/III,

3. Izpostava Domžale – lokacija v Dom-
žalah, Ljubljanska 80,

4. Izpostava Grosuplje – lokacija v Gro-
supljem, Adamičeva 6,

5. Izpostava Kamnik – lokacija v Kam-
niku, Glavni trg 24,

6. Izpostava Kočevje – lokacija v Ko-
čevju, Ljubljanska 26,

7. Izpostava Litija – lokacija v Litiji,
Jerebova 14,

8. Izpostava Logatec – lokacija v Logat-
cu, Tržaška cesta 13,

9. Izpostava Rakek – lokacija v Rakeku,
Trg padlih borcev 2b,

10. Izpostava Trbovlje – lokacija v Tr-
bovljah, Cesta oktobrske revolucije 14,

11. Izpostava Vrhnika – lokacija na Vrh-
niki, Cankarjev trg 4.

IV. Rok dobave: sukcesivno tekom leta.
V. Vrsta (tip) pisarniškega materiala, ki

je predmet povpraševanja, je razvidna iz
razpisne dokumentacije, ki jo zainteresirani
lahko dvignejo vsak delovnik od 8. do
12. ure na Glavnem uradu Geodetske upra-
ve RS v Ljubljani, Šaranovičeva 12 (kon-
taktna oseba je Vida Kapušin, tel.
178-49-13) in na sedežu Območne geodet-
ske uprave Ljubljana (kontaktna oseba je
Janez Dotti, tel. 210-728).

VI. Ponudba mora vsebovati vse elemen-
te, navedene v razpisnih pogojih, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

VII. Merila za izbor ponudnikov so:
– cene
– fiksnost cen
– dobavni roki
– popusti in druge relevantne ugodnosti
Naročnik ni obvezan sprejeti najcenejšo

ali katerokoli drugo ponudbo.
VIII. Postopek razpisa
1. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava RS, Šaranovičeva 12, Ljubljana do
17. 1. 1997, najkasneje do 9. ure.

2. Ponudbe naj bodo oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za izbiro dobaviteljev pisarniškega materia-
la – OGU Ljubljana “ ter točnim nazivom in
naslovom ponudnika.

3. Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek, 20. 1. 1997 ob 9.30 v prostorih Geo-
detske uprave RS, Šaranovičeva 12, Ljub-
ljana (sejna soba). Predstavniki ponudnikov
morajo predložiti pisno pooblastilo za za-
stopanje.

4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Prepozne, nepravilno opremljene ali ne-
popolne ponudbe bodo izločene iz obravna-
ve. Prav tako bodo izločene ponudbe, za
katere se bo v katerikoli fazi postopka ugo-
tovilo, da temeljijo na neresničnih podatkih
ali dokazilih.

Ob-5304K

Republika Slovenija, Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Geodetska uprava RS, Šara-
novičeva 12, Ljubljana objavlja

javni razpis
za izbiro dobavitelja pisarniškega

materiala za Območno geodetsko upravo
Nova Gorica

I. Predmet razpisa je nakup pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Nova Gorica v letu 1997.

II. Orientacijska vrednost predvidenih
nabav: 10,000.000 SIT

III. Območje (lokacije) dobave – Ob-
močna geodetska uprava Nova Gorica z iz-
postavami:

1. Sedež območne geodetske uprave –
lokacija v Novi Gorici, Kidričeva 14,

2. Izpostava Nova Gorica – lokacija v
Novi Gorici, Kidričeva 14,

3. Izpostava Ajdovščina – lokacija v Aj-
dovščini, Gregorčičeva 28,

4. Izpostava Idrija – lokacija v Idriji,
Mestni trg 2,

5. Izpostava Tolmin – lokacija v Tolmi-
nu, Trg maršala Tita 19.

IV. Rok dobave: sukcesivno tekom leta.
V. Vrsta (tip) pisarniškega materiala, ki

je predmet povpraševanja, je razvidna iz
razpisne dokumentacije, ki jo zainteresirani
lahko dvignejo vsak delovnik od 8. do
12. ure na Glavnem uradu Geodetske upra-
ve RS v Ljubljani, Šaranovičeva 12 (kon-
taktna oseba je Vida Kapušin, tel.
178-49-13) in na sedežu Območne geodet-
ske uprave Nova Gorica (kontaktna oseba je
Nada Pahor, tel. 065/22-898).

VI. Ponudba mora vsebovati vse elemen-
te, navedene v razpisnih pogojih, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

VII. Merila za izbor ponudnikov so:
– cene,
– fiksnost cen,
– dobavni roki,
– popusti in druge relevantne ugodnosti.
Naročnik ni obvezan sprejeti najcenejšo

ali katerokoli drugo ponudbo.
VIII. Postopek razpisa
1. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava RS, Šaranovičeva 12, Ljubljana, do
17. 1. 1997 najkasneje do 9. ure.

2. Ponudbe naj bodo oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za izbiro dobaviteljev pisarniškega materia-
la – OGU Nova Gorica “ ter točnim nazi-
vom in naslovom ponudnika.

3. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
22. 1. 1997 ob 12. uri v prostorih Geodetske
uprave RS, Šaranovičeva 12, Ljubljana (sej-
na soba). Predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Prepozne, nepravilno opremljene ali ne-
popolne ponudbe bodo izločene iz obravna-
ve. Prav tako bodo izločene ponudbe, za
katere se bo v katerikoli fazi postopka ugo-
tovilo, da temeljijo na neresničnih podatkih
ali dokazilih.

Ob-5304L

Republika Slovenija, Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Geodetska uprava RS, Šara-
novičeva 12, Ljubljana objavlja

javni razpis
za izbiro dobavitelja pisarniškega

materiala za Glavni urad
I. Predmet razpisa je nakup pisarniškega

materiala za potrebe Glavnega urada v letu
1997.

II. Orientacijska vrednost predvidenih
nabav: 11,000.000 SIT,

1. III. Območje (lokacija) dobave – Ljub-
ljana, Šaranovičeva 12.

IV. Rok dobave: sukcesivno tekom leta.
V. Vrsta (tip) pisarniškega materiala, ki

je predmet povpraševanja, je razvidna iz
razpisne dokumentacije, ki jo zainteresirani
lahko dvignejo vsak delovnik od 8. do 12.
ure na Glavnem uradu Geodetske uprave
RS v Ljubljani, Šaranovičeva 12 (kontaktna
oseba je Vida Kapušin, tel. 178-49-13).

VI. Ponudba mora vsebovati vse elemen-
te, navedene v razpisnih pogojih, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

VII. Merila za izbor ponudnikov so:
– cene,
– fiksnost cen,
– dobavni roki,
– popusti in druge relevantne ugodnosti.
Naročnik ni obvezan sprejeti najcenejšo

ali katerokoli drugo ponudbo.
VIII. Postopek razpisa
1. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava RS, Šaranovičeva 12, Ljubljana, do
17. 1. 1997 najkasneje do 9. ure.

2. Ponudbe naj bodo oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za izbiro dobaviteljev pisarniškega materia-
la – Glavni urad GURS“ ter točnim nazi-
vom in naslovom ponudnika.

3. Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek, 20. 1. 1997 ob 8. uri v prostorih Geo-
detske uprave RS, Šaranovičeva 12, Ljub-
ljana (sejna soba). Predstavniki ponudnikov
morajo predložiti pisno pooblastilo za za-
stopanje.

4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Prepozne, nepravilno opremljene ali ne-
popolne ponudbe bodo izločene iz obravna-
ve. Prav tako bodo izločene ponudbe, za
katere se bo v katerikoli fazi postopka ugo-
tovilo, da temeljijo na neresničnih podatkih
ali dokazilih.

Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava RS

Ob-5321

Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Mestna občina
Novo mesto

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo projektne
dokumentacije PGD in PZI projektov za

osnovno šolo Drska v Novem mestu

1. Naročnik: Mestna občina Novo me-
sto.

2. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
šega ponudnika za izdelavo projektne doku-
mentacije v skladu z 8a, 8b, 17-32 členi
zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št.
59/96) ter na osnovi izdelanega elaborata
“Analiza stanja in program potreb po os-
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novnošolskem prostoru v Novem mestu –
oktober 1995) ter na osnovi ugotovljenega
stanja izvedenih del na predmetni lokaciji.

3. Ponudnik mora upoštevati tudi nor-
mative Ministrstva za šolstvo in šport Re-
publike Slovenije za projektiranje osnovnih
šol zaradi sofinanciranja izvedbe objekta.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 9,500.000 SIT.

5. Predvideni rok izdelave projektov je 4
mesece od podpisa pogodbe za izdelavo pro-
jektov z naročnikom dela.

6. Vsebina ponudbe mora biti izdelana
smiselno v skladu z 12. členom odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil.

Ponudnik je dolžan priložiti ponudbi tu-
di:

– podatke o boniteti poslovanja (ne sta-
rejše od 30 dni);

– osnutek pogodbe s sestavnimi elemen-
ti ponudbe;

– pisno izjavo, da si je ponudnik ogledal
stanje že izvedenih del na predmetni lokaci-
ji in da so mu pogoji razpisa jasni;

– poimenski seznam delavcev z navedbo
pooblastil v skladu s 27. členom zakona o
graditvi objektov.

7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji do vključ-
no 7 dni od dneva objave razpisa v tajništvu
Sekretariata za izobraževanje, vzgojo,
zdravstvo in socialne zadeve, Novi trg 6,
Novo mesto vsak delovni dan med 8. in 12.
uro.

8. Vse informacije o razpisanih delih so
na razpolago pri Službi za investicije Mest-
ne občine Novo mesto, kontaktna oseba je
Mirko Strmšek, dipl. gr. inž. (tel. 068/321-
040).

9. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– rok izdelave projektov,
– reference ponudnika in sodelavcev,
– plačilni pogoji,
– opcija ponudbe,
– ostale ugodnosti ponudnika,
– najcenejši ponudnik ni nujno tudi naj-

ugodnejši ponudnik, ker se bodo ponudbe
ocenjevale kompleksno z ozirom na vsa raz-
pisna merila.

10. Ponudnik mora predložiti k ponudbi
zavarovanje za resnost ponudbe v višini
10% od ponujene cene (akceptni nalog).

11. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS na naslov
Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za
izobraževanje, vzgojo, zdravstvo in social-
ne zadeve, Novi trg 6, Novo mesto. Ponud-
ba mora biti zapečatena v kuverti z oznako
“Ne  odpiraj – ponudba PGD/PZI projekti
OŠ Drska”. Na hrbtni strani mora ponudnik
navesti svoje ime in naslov.

Javno odpiranje ponudb bo tretji delovni
dan po poteku roka za oddajo ponudb v
sejni sobi Mestne občine Novo mesto ob
12. uri.

Javnega odpiranja ponudb se ponudniki
lahko udeležijo le ob predložitvi pooblasti-
la.

12. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
odpiranju ponudb in izboru najugodnejšega
ponudnika v sedmih dneh po datumu odpi-
ranja ponudb. Pogodba z najugodnejšim po-

nudnikom bo sklenjena v sedmih dneh od
dneva obvestila o izbiri najugodnejšega po-
nudnika.

Ob-5322

Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Mestna občina
Novo mesto

javni razpis
za izbiro izvajalca za zgraditev prizidka

k OŠ Šmihel (kuhinja, jedilnica,
garderobe)

1. Investitor: Mestna občina Novo me-
sto, Seidlova c. 1, Novo mesto.

2. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
šega izvajalca za gradbena, obtniška in in-
štalacijska dela ter zunanjo ureditev za iz-
gradnjo prizidka k obstoječi OŠ Šmihel.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je: 76,000.000 SIT.

4. Predvideni rok dokončanja del: 1. 6.
1997.

5. Vsebina ponudbe: ponudbe morajo biti
sestavljene v skladu z 12. členom odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil.

Ponudniki so dolžni priložiti ponudbi tu-
di:

– podatke o boniteti poslovanja (ne sta-
rejše od 30 dni) (BON 1, BON 2, BON3);

– osnutek pogodbe s sestavnimi elemen-
ti ponudbe;

– pisno izjavo, da si je ponudnik ogledal
gradbišče in, da so mu pogoji gradnje jasni
(pouk v osnovni šoli mora potekati neovira-
no za čas gradnje);

– izjavo, da bodo zavarovali gradbišče
tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo pro-
ti tretji osebi.

6. Ponudba mora vsebovati vse razpisa-
ne pozicije, vključno s prometnim davkom,
ki je izkazan posebej.

7. Ponudniki morajo preložiti podatke o
kapaciteti lastne delovne sile, strojev in
opreme, potrebne za izvedbo del ter navesti
svoje podizvajalce, njihove reference ter na-
vesti reference predvidenih neposrednih or-
ganizatorjev del.

8.  Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo z razpisnimi pogoji do
vključno 7 dni od dneva objave razpisa v
tajništvu Sekretariata za izobraževanje,
vzgojo, zdravstvo in socialne zadeve, Novi
trg 6, Novo mesto vsak delovni dan med 8.
in 12. uro.

9. Ponudniki se lahko združujejo tudi v
smislu konzorcija izvajalcev del, da tako
zagotovijo najoptimalnejšo ponudbo.

10. Vse informacije o razpisnih delih ter
ogled projektov so na razpolago pri Službi
za investicije Mestne občine Novo mesto,
kontaktna oseba je Mirko Strmšek, dipl. gr.
inž. (tel. 068/321-040).

11.  Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– rok izvedbe,
– garancije za izvedena dela,
– reference,
– solventnost v obdobju zadnjih dveh let,
– predstavitev prednosti, ki jih ponudnik

smatra, da jih ima napram potencialni kon-
kurenci,

– opcija ponudbe,
– fiksnost cen, vezanih na rok izvedbe

del,
– vsebinski predlog pogodbe,
– druge ugodnosti ponudnika,
– najcenejši ponudnik ni nujno tudi naj-

ugodnejši ponudnik, ker se bodo ponudbe
ocenjevale kompleksno, z ozirom na vsa
razpisna merila.

12. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa pristanejo na razpisane pogoje in
dajo svoj pristanek, da bodo, če bodo izbra-
ni kot najugodnejši ponudnik za izvajanje
del, sklenili z naročnikom pogodbo za iz-
vedbo del najkasneje v sedmih dneh od dne-
va obvestila, da so bili izbrani kot najugod-
nejši ponudnik.

13. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS na naslov
Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za
izobraževanje, vzgojo, zdravstvo in social-
ne zadeve, Novi trg 6, Novo mesto. Ponud-
ba mora biti zapečatena v kuverti z oznako
“Ne  odpiraj – ponudba prizidek OŠ Šmi-
hel”. Na hrbtni strani mora ponudnik nave-
sti svoje ime in naslov.

Javno odpiranje ponudb bo tretji delovni
dan po poteku roka za oddajo ponudb v
sejni sobi Mestne občine Novo mesto ob
12. uri.

Javnega odpiranja ponudb se ponudniki
lahko udeležijo le ob predložitvi pooblastila.

12. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
odpiranju ponudb in izboru najugodnejšega
ponudnika v sedmih dneh po datumu odpi-
ranja ponudb. Pogodba z najugodnejšim po-
nudnikom bo sklenjena v sedmih dneh od
dneva obvestila o izbiri najugodnejšega po-
nudnika.

Ob-5323

Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Mestna občina
Novo mesto

javni razpis
za izbiro izvajalca za zgraditev objekta

“Prizidek in adaptacija podružnične šole
Podgrad”

1. Investitor: Mestna občina Novo me-
sto, Seidlova c. 1, Novo mesto.

2. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
šega izvajalca za izgradnjo prizidka in adap-
tacijo podružnične šole Podgrad.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je: 70,000.000 SIT.

4. Predvideni začetek del je 25. 6. 1997,
dela pa morajo biti dokončana do 31. 8.
1997, t.j. v obdobju poletnih počitnic.

5. Vsebina ponudbe: ponudbe morajo biti
sestavljene v skladu z 12. členom odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil.

Ponudniki so dolžni priložiti ponudbi tu-
di:

– podatke o boniteti poslovanja (ne sta-
rejše od 30 dni) (BON 1, BON 2, BON 3);

– osnutek pogodbe s sestavnimi deli ele-
mentov ponudbe;

– pisno izjavo, da si je ponudnik ogledal
gradbišče in da so mu pogoji gradnje jasni;

– izjavo, da bodo zavarovali gradbišče
tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo pro-
ti tretji osebi.
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6. Ponudba mora vsebovati vse razpisa-
ne pozicije, vključno s prometnim davkom,
ki je izkazan posebej.

7. Ponudniki morajo preložiti podatke o
kapaciteti lastne delovne sile, strojev in
opreme, potrebne za izvedbo del ter navesti
svoje podizvajalce, njihove reference ter na-
vesti reference predvidenih neposrednih or-
ganizatorjev del.

8.  Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo z razpisnimi pogoji do
vključno 7 dni od dneva objave razpisa v
tajništvu Sekretariata za izobraževanje,
vzgojo, zdravstvo in socialne zadeve, Novi
trg 6, Novo mesto vsak delovni dan med 8.
in 12. uro.

9. Ponudniki se lahko združujejo tudi v
smislu konzorcija izvajalcev del, da tako
zagotovijo najoptimalnejšo ponudbo.

10. Vse informacije o razpisnih delih ter
ogled projektov so na razpolago pri Službi
za investicije Mestne občine Novo mesto,
kontaktna oseba je Mirko Strmšek, dipl. gr.
inž. (tel. 068/321-040).

11.  Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– rok izvedbe,
– garancije za izvedena dela,
– reference,
– solventonost v obdobju zadnjih dveh let,
– predstavitev prednosti, ki jih ponudnik

smatra, da jih ima napram potencialni kon-
kurenci,

– opcija ponudbe,
– fiksnost cen, vezanih na rok izvedbe del,
– vsebinski predlog pogodbe,
– druge ugodnosti ponudnika,
– najcenejši ponudnik ni nujno tudi naj-

ugodnejši ponudnik, ker se bodo ponudbe
ocenjevale kompleksno, z ozirom na vsa
razpisna merila.

12. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa pristanejo na razpisane pogoje in
dajo svoj pristanek, da bodo, če bodo izbra-
ni kot najugodnejši ponudnik za izvajanje
del, sklenili z naročnikom pogodbo za iz-
vedbo del najkasneje v sedmih dneh od dne-
va obvestila, da so bili izbrani kot najugod-
nejši ponudnik.

13. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS na naslov
Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za
izobraževanje, vzgojo, zdravstvo in social-
ne zadeve, Novi trg 6, Novo mesto. Ponud-
ba mora biti zapečatena v kuverti z oznako
“Ne  odpiraj – ponudba prizidek in adapta-
cija podružnične  šole Podgrad”. Na hrbtni
strani mora ponudnik navesti svoje ime in
naslov.

Javno odpiranje ponudb bo tretji delovni
dan po poteku roka za oddajo ponudb v
sejni sobi Mestne občine Novo mesto ob 12.
uri.

Javnega odpiranja ponudb se ponudniki
lahko udeležijo le ob predložitvi pooblasti-
la.

12. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
odpiranju ponudb in izboru najugodnejšega
ponudnika v sedmih dneh po datumu odpi-
ranja ponudb. Pogodba z najugodnejšim po-
nudnikom bo sklenjena v sedmih dneh od
dneva obvestila o izbiri najugodnejšega po-
nudnika.

Mestna občina Novo mesto

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Ob-5292

Likvidacijski upravitelj Manuskripta,
d.d. – v likvidaciji vabi delničarje na

5. sejo skupščine
družbe Manuskript, grafične storitve,
d.d. – v likvidaciji, Kopitarjeva 2 in 4,

Ljubljana,
ki bo v četrtek, 30. 1. 1997 ob 10. uri v

sejni sobi Dnevnika, d.d., Kopitarjeva 4,
Ljubljana, št. 405/IV.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: likvidacijski upravitelj

otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine:

predsednika, preštevalko glasov in notarja.
Predlog sklepa: za predsedujočega se

imenuje Peter Perčič, preštevalka glasov je
Nada Sodja, notarka je Katarina Terčelj Ve-
rovšek.

3. Obravnava poročila o poteku likvida-
cijskega postopka in predloga za razdelitev
premoženja.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poteku likvidacijskega postopka in predlog
za razdelitev premoženja po predlogu likvi-
dacijskega upravitelja.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Pravica do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delni-
čarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
najkasneje 3 dni pred skupščino likvidacij-
skemu upravitelju pisno prijavijo svojo ude-
ležbo ter deponirajo pooblastila, če le-ta ni-
so shranjena na sedežu družbe.

Pooblaščenci morajo hkrati z najavo po-
slati tudi pisna pooblastila.

Vsa predložena pooblastila so do konca
skupščine na vpogled pri notarju.

Pisna pooblastila morajo za fizične ose-
be vsebovati ime in priimek ter naslov poob-
lastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa
ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo
ter podpis in žig pooblastitelja.

Zaradi čimbolj nemotenega poteka zase-
danja skupščine pozivamo udeležence, da
se uro pred zasedanjem skupščine zglasijo
pri Nadi Sodja, kjer bodo s podpisom potr-
dili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne
listine, ki služijo kot vstopnica za udeležbo
na skupščini.

Glasovanje na skupščini o vsaki točki
dnevnega reda bo javno.

Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo ter druge infor-
macije so delničarjem na vpogled na sedežu
družbe pri likvidacijskemu upravitelju Mat-
jažu Markiču, Kopitarjeva 2, Ljubljana.

Vabljene prosimo, da svoje nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega

reda pošljejo likvidacijskemu upravitelju pi-
sno z obrazložitvijo priporočeno po pošti ali
neposredno na sedežu družbe v 7 dneh po
objavi sklica ter s tem likvidacijskemu upra-
vitelju omogočijo pripravo njegovih stališč.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo polurni odmor, po katerem se
skupščina ponovno sestane. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala in se bo štelo,
da sta poročilo o poteku likvidacijskega po-
stopka in predlog za razdelitev premoženja
družbe podana s strani likvidacijskega upra-
vitelja sprejeta s sklepom skupščine (385.
člen zakona o gospodarskih družbah).

Manuskript, d.d. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj

Št. 74/96 Ob-5305

Uprava družbe Viški center inženiring,
Družba za inženiring in storitve, d.d., Ljub-
ljana, Tržaška c. 132, vabi delničarje na

2. sejo skupščine družbe
Viški center Inženiring, d.d., Ljubljana

Uprava sklicuje sejo skupščine na sede-
žu družbe, Tržaška 132, II. nadstropje, dne
24. 1. 1997, s pričetkom ob 12. uri.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni organi

skupščine: predsednika skupščine, prešte-
valca glasov in verifikatorja ter imenuje no-
tarja.

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
4. Sprejem poročila o poslovanju pod-

jetja za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

poslovanju podjetja za leto 1995.
5. Sprejem delitve dobička v letu 1995.
Predlog sklepa: sprejme se delitev do-

bička na podlagi predloga uprave in mnenja
nadzornega sveta.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki so na dan 21. 1. 1997 vpisani v delniško
knjigo.

Pozivamo delničarje ali njihove poob-
laščence, da najavijo svojo udeležbo na
skupščini najkasneje 3 dni pred zasedanjem
v pisni obliki. Prijava je možna le preko
pošte oziroma faksa, kateremu pa mora nuj-
no slediti tudi priporočena pošta.

Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo v sprejemnici najmanj eno uro
pred pričetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.

Vsa gradiva so na vpogled na sedežu
družbe vsak dan od 10. do 12. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave tega vabila svoje pripombe, spre-
membe in dopolnitve predlogov pisno spo-
ročijo upravi in s tem omogočijo, da bo
uprava o njih sprejela svoje stališče ter pred-
loge pripravila do zasedanja skupščine.
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Vse informacije se dobi pri Vladimirju
Franku, na tel. 123-21-36 ali po faksu 274-
266, od 9. do 12. ure, vsak delovnik.

Viški center inženiring
Družba za inženiring in storitve, d.d.,

uprava

Št. 220 Ob-5308

Uprava delniške družbe na podlagi 283.
člena zakona o gospodarskih družbah ter
38. člena statuta družbe sklicuje

II. sejo skupščine,
delniške družbe Peko, Tržič

ki bo v četrtek, 30. januarja 1997 ob
11. uri v sejni sobi na sedežu družbe v Trži-
ču, Cesta Ste Marie aux Mines 5.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev predsednika in pre-
števalcev glasov ter imenovanje notarja.

Predlog sklepov:
– ugotovi se sklepčnost skupščine,
– izvoli se predlagani predsednik skupš-

čine in dva preštevalca glasov,
– za sestavo notarskega zapisa se imenu-

je predlagani notar.
2. Letno poročilo družbe za poslovna le-

ta 1993, 1994, 1995.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo za

poslovna leta 1993, 1994, 1995.
3. Revizijsko poročilo za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

opravljeni reviziji in mnenje o računovod-
skih izkazih.

4. Desetmesečni obračun za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

desetmesečnem poslovanju.
5. Sanacijski načrt družbe.
Predlog sklepa: potrdi se predloge v zve-

zi s sancijskim načrtom.
6. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: potrdi se sprememba sta-

tuta.
7. Imenovanje nadomestnega člana nad-

zornega sveta.
Predlog sklepa: imenuje se nadomestni

član nadzornega sveta.
8. Določitev nagrad za člane nadzornega

sveta.
Predlog sklepa: potrdi se predlog nagrad.
9. Imenovanje revizorja za leto 1996.
Predlog sklepa: potrdi se predlagano re-

vizijsko družbo.
Navodilo delničarjem
Z gradivom za skupščino se delničarji

lahko seznanijo na sedežu družbe, Cesta Ste
Marie aux Mines 5, Tržič, v tajništvu pred-
sednika uprave, vsak delovni dan od 8. do
12. ure.

O vseh sklepih se glasuje javno z gla-
sovnicami. Sklepe sprejmejo delničarji z na-
vadno večino oddanih glasov, razen za spre-
jem sprememb statuta, ko je za sprejem po-
trebna večina 3/4 pri sklepanju zastopanega
osnovnega kapitala. Vsaka delnica ima en
glas.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, njihovi pooblaščenci ali zastopni-
ki, če najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine s priporočeno pošto ali osebno
prijavijo družbi svojo udeležbo na skupš-
čini. Zastopnik oziroma pooblaščenec se
mora pred skupščino izkazati s pisnim
pooblastilom.

Prostor za zasedanje skupščine bo odprt
15 minut pred začetkom zasedanja.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno istega dne, to je 30. 1.
1997, ob 12. uri, v istem prostoru. Na pono-
vnem zasedanju se veljavno odloča ne gle-
de na udeležbo delničarjev.

Peko, tovarna obutve, d.d., Tržič
predsednik uprave

Št. 9600190 Ob-5310

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah uprava podjetja Promotor
International, d.d., Brežice, sklicuje

skupščino
podjetja Promotor International, d.d.,

Brežice,
ki bo potekala dne 30. 12. 1996 ob

16. uri v prostorih poslovne enote Pro stu-
dio, Cesta prvih borcev 44, Brežice.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev delovnega predsedstva in
imenovane notarja.

Predlog sklepa: potrdi se delovno pred-
sedstvo.

2. Spremembe statuta in usklajevanje v
skladu z ZGD.

Predlog sklepa: potrdi se novi statut
družbe.

3. Projekcija razvoja družbe v letih
1997–1999.

Predlog sklepa: potrdi se “Razvojni pro-
jekt 1997–1999”.

Pravico do udeležbe na seji skupščine
imajo delničarji in njihovi pooblaščenci, ki
bodo na dan 27. 12. 1996 vpisni v knjigo
delničarjev in bodo do 28. 12. 1996 upravi
pismeno potrdili svojo udeležbo na seji.

Pooblaščenci, ki bodo uresničevali gla-
sovalne pravice v imenu delničarjev, mora-
jo ob prijavi upravi predložiti pisna poobla-
stila delničarjev.

Vsak novi predlog delničarjev mora biti
podan upravi v pisni obliki in poslan na
Promotor, Int. d.d., p.p. 64, Brežice najka-
sneje do 28. 12. 1996.

Glasovanje je javno. Vsaka delnica ima
en glas. Skupščina odloča z večino oddanih
glasov. Če skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovljeno zasedanje istega dne ob 17. uri.
Na ponovnem zasedanju bo skupščina odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala. Gradivo za posamezne točke
dnevnega reda bo na vpogled vsem delni-
čarjem na sedežu ekspoziture Pro studio,
Cesta prvih borcev 44, Brežice vsak delovni
dan od 12. do 15. ure.

Promotor International, d.d.,
uprava

Št. 11-96 Ob-5311

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah uprava podjetja Jukičpro,
d.d., Brežice, sklicuje

skupščino
podjetja Jukičpro, d.d., Brežice,

ki bo potekala dne 30. 12. 1996 ob 18.
uri v prostorih ekspoziture Pro studio, Cesta
prvih borcev 44, Brežice.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev delovnega predseds-
tva in imenovanje notarja.

Predlog sklepa: potrdi se delovno pred-
sedstvo.

2. Spremembe statuta in usklajevanje v
ZGD.

Predlog sklepa: potrdi se novi statut
družbe.

3. Projekcija razvoja družbe do leta
2000.

Predlog sklepa: potrdi se “Razvojni pro-
jekt 2000”.

Pravico do udeležbe na seji skupščine
imajo delničarji in njihovi pooblaščenci, ki
bodo na dan 27. 12. 1996 vpisani v knjigo
delničarjev in bodo do 28. 12. 1996 upravi
pismeno potrdili svojo udeležbo na seji.

Pooblaščenci, ki bodo uresničevali gla-
sovalne pravice v imenu delničarjev, mora-
jo ob prijavi upravi predložiti pisna poobla-
stila delničarjev.

Vsak novi predlog delničarjev mora biti
podan upravi v pisni obliki in poslan na
Jukičpro, d.d., 63, Brežice najkasneje  do
28. 12. 1996.

Glasovanje je javno. Vsaka delnica ima
en glas. Skupščina odloča z večino oddanih
glasov. Če skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovljeno zasedanje istega dne ob 19. uri.
Na ponovnem zasedanju bo skupščina odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala. Gradivo za posamezne točke
dnevnega reda bo na vpogled vsem delni-
čarjem na sedežu ekspoziture Pro studio,
Cesta prvih borcev 44, Brežice vsak delovni
dan od 12. do 15. ure.

Jukičpro, d.d.,
uprava

Št. 69 Ob-5309

Na podlagi 16. člena statuta Factor ban-
ke, d.d., Ljubljana in sprejetih sklepov
upravnega odbora z dne 18. 12. 1996, skli-
cuje Upravni odbor Factor banke, d.d.,

7. sejo Zbora banke,
ki bo v četrtek 6. februarja 1997 ob

14. uri v prostorih Factor banke, Železna
ulica 16, Ljubljana, 5. nadstropje.

Dnevni red:
1. Predlog imenovanja predsednika zbo-

ra, verifikacijske komisije, zapisnikarja, pre-
števalca glasov in notarja.

Predlog sklepa: zbor Banke sprejme
predlog o imenovanju predsednika zbora
banke, verifikacijske komisije, zapisnikarja,
preštevalca glasov in notarja.

2. Načrt poslovanja v letu 1997.
Predlog sklepa: zbor banke sprejema na-

črt poslovanja za leto 1997.
3. Spremembe statuta Factor banke.
Predlog sklepov:
3.1 Zbor banke sprejme predlagani sklep

o spremembi 5. člena statuta Factor banke,
d.d., ki se po novem glasi:

5. člen
Delnice so redne in glasijo na ime. Last-

niku delnice gredo vse pravice in obvezno-
sti v skladu s tem statutom in z zakonom.

3.2. Zbor banke sprejme predlagani sklep
o spremembi 6. člena statuta Factor banke,
d.d., ki se po novem glasi:

6. člen
Delnice se vplačujejo v gotovini, stvareh

in pravicah v skladu z vsakokratnim skle-
pom zbora banke in z zakonom.
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3.3. Zbor banke sprejme predlagani sklep
o spremembi 8. člena statuta Factor banke,
d.d., ki se po novem glasi:

8. člen
Delnice se prenašajo na podlagi dogovo-

ra o prodaji med prejšnjim in novim lastni-
kom delnice po pravilih in na način, ki velja
za prenose nematerializiranih imenskih del-
nic v Klirinško depotni družbi Ljubljana..

3.4. Zbor banke sprejme predlagani sklep
o spremembi 9. člena statuta Factor banke,
d.d., ki se po novem glasi:

9. člen
Knjiga delničarjev, v katero se vnašajo

vsi podatki o obstoju in spremembah prav-
nih razmerij glede delnic se vodi pri Kli-
rinško depotni družbi Ljubljana. Prenos ali
druga sprememba glede pravnih razmerij v
zvezi z lastništvom delnice na ime se vpiše
v delniško knjigo na podlagi prijave preno-
snika ali pridobitelja pravice na delnici iz
delnice oziroma v zvezi z delnico pri enem
od članov Klirinško depotne družbe. Delni-
čarji imajo prost vpogled v delniško knjigo
Factor banke, d.d., druge osebe pa samo, če
izkažejo ustrezen pravni interes.

3.5. Zbor banke sprejme sklep, da se v
30. členu statuta na koncu doda besedilo:

“Desetič: odloča o pritožbah delavcev
na sklepe in odločbe direktorja v zvezi z
delovnopravnimi razmerji med zaposlenimi
in banko.”

3.6. Zbor banke sprejme sklep, da se v
36. členu statuta na koncu doda besedilo:

“Osmič: odloča o posamičnih pravicah
in obveznostih delavcev banke, vključno s
prerazporeditvami delavcev, odločanja o od-
govornosti delavcev in ugotavljanja disci-
plinske odgovornosti delavcev.”

4. Poročilo o realizaciji sklepa 1. seje
Zbora banke.

Predlog sklepov:
4.1. Zbor banke sprejema predloženo po-

ročilo upravnega odbora o prodaji delnic iz
sklada lastnih delnic in soglaša z izvedeno
prodajo 300 delnic, kot je bila opravljena v
letu 1996 ter z vpisom kupcev delnic v del-
niško knjigo za vse prejete delnice. Zbor
banke hkrati ugotavlja, da je s tem v celoti
realiziran sklep 12. točke 1. seje zbora ban-
ke z dne 21. 10. 1993.

4.2 Nerazporejeni dobiček, ki je nastal
kot posledica realizacije sklepa 1. seje zbo-
ra banke v znesku 45,609.645,84 se v celoti
razporedi v rezervni sklad banke.

5. Predlog za razrešitev in imenovanje
članov upravnega odbora.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme pred-
lagani sklep o razrešitvi in imenovanju čla-
nov upravnega odbora.

7. Predlogi in vprašanja delničarjev.
Pravico udeležbe na zboru banke imajo

delničarji, ki so vpisani v knjigo delničarjev
najmanj pet delovnih dni pred datumom za-
sedanja zbora banke in ostanejo vpisani do
konca seje.

Verifikacija pooblastil delničarjev bo
potekala 15 minut pred začetkom zbora
banke.

Factor Banka, d.d.,
predsednik upravnega odbora

Ob-5316

Začasna uprava družbe Vesna, podjetje
za akumulatorsko dejavnost, d.d., Maribor,

Einspielerjeva 31, sklicuje na zahtevo nad-
zornega sveta na podlagi VIII. 34. točke
statuta družbe

2. sejo skupščine delničarjev
Vesna, podjetje za akumulatorsko

dejavnost, d.d., Maribor,
Einspielerjeva 31,

ki bo dne 4. 2. 1997 ob 11. uri na sedežu
družbe v Mariboru, Einspielerjeva 31.

I. Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti in sklepčnosti, imenovanje prešte-
valca glasov in notarja za sestavo zapisnika.

2. Potrditev dnevnega reda.
3. Sprememba članov nadzornega sveta

družbe.
4. Spremembe statuta družbe.
II. Predlogi sklepov
K 1. točki dnevnega reda: imenuje se

preštevalca glasov in notarja za sestavo za-
pisnika.

K 2. točki dnevnega reda: sprejme se
predlagani dnevni red.

K 3. točki dnevnega reda: sprejme se
predlagana razrešitev članov nadzornega
sveta in izvolitev novih članov.

K 4. točki dnevnega reda: sprejme se
predlagane spremembe statuta.

III. Gradivo za skupščino je vsem delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo vsi del-
ničarji, ki do tri dni pred skupščino pisno
prijavijo svojo udeležbo oziroma predložijo
pisno pooblastilo za zastopanje začasni
upravi družbe.

Delničarji lahko podajo svoje protipred-
loge v roku sedem dni od objave sklica
skupščine pisno začasni upravi podjetja. Za-
časna uprava in nadzorni svet bosta o
utemeljenih predlogih sprejela svoja stališča
in bosta o le-teh najkasneje dvanajst dni po
sklicu skupščine obvestila delničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Vesna, d.d., Maribor
začasna uprava

Ob-5318

Na podlagi 10. člena statuta delniške
družbe Lesnina trgovina, Trgovsko podjet-
je, d.d., Ljubljana, Parmova 53, ter 286. čle-
na ZGD, uprava družbe sklicuje

drugo skupščino delničarjev
delniške družbe Lesnina trgovina,
Trgovsko podjetje, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 7. 2. 1997 ob 15. uri v Ljublja-

ni, Parmova 53.
I. Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
2. Poročilo o poslovanju družbe za leto

1995 in 1996.
3. Predlog sklepa o povečanju osnovne-

ga kapitala.
4. Predlog sprememb statuta družbe.
5. Predlog za imenovanje revizorja.
6. Informacije, pomembne za delničarje.
II. Predlog sklepov:
1. Izvolijo se predsednik skupščine, pre-

števalca glasov in imenuje notar za sestavo
zapisnika.

2. Sprejme se poročilo o poslovanju za
leti 1995 in 1996.

3. Sprejme se sklep o povečanju kapitala
družbe.

4. Sprejmejo se dopolnitve statuta druž-
be.

5. Imenuje se revizor.
III. Pogoji udeležbe: skupščine se lahko

udeležijo delničarji, vpisani v delniško knji-
go, ki najmanj tri dni pred dnevom skupšči-
ne prijavijo svojo udeležbo na sedežu druž-
be. Pooblaščenci delničarjev morajo ob pri-
glasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki os-
tane shranjeno pri družbi.

IV. Gradivo za skupščino: predlogi skle-
pov in spremembe statuta družbe so delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe.

V. Ponovni sklic: če ob prvem sklicu ne
bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zase-
danje skupščine dne 9. 2. 1997 ob istem
času in na istem naslovu

Lesnina trgovina, d.d.,
uprava družbe

Razne objave

Ob-5324

1. Objava o pridobitvi dovoljenja agen-
cije za trg vrednostnih papirjev številka
11/179/AG-96 za nadaljnjo javno prodajo
imenskih hipotekarnih obveznic BTC, d.d.

2. Izdajatelj dolžniških vrednostnih pa-
pirjev

Izdajatelj imenskih hipotekarnih obvez-
nic BTC, d.d., je BTC, d.d., Šmartinska
152, Ljubljana.

3. Vrsta dolžniškega vrednostnega papir-
ja:

– tip vrednostnega papirja: imenska hi-
potekarna obveznica izdana v nemateriali-
zirani obliki,

– dospetje vrednostnega papirja: 25. 1.
2008,

– obrestna mera: letna obrestna mera je
nespremenljiva in znaša 10,5% letno, način
obračuna je linearni,

– način izplačila: obročni,
– obdobje izplačila: obresti se izplačuje-

jo polletno, moratorij na glavnico je pet let,
– zavarovanje terjatev: terjatve obvez-

nic so zavarovane s hipoteko, ki se vpiše na
ime fiduciarja SKB Banka, d.d., Ljubljana,
Ajdovščina 4, in jo le-ta uresničuje za račun
vsakokratnih imetnikov hipotekarnih obvez-
nic. Izdajatelj zagotavlja, da vrednost ne-
premičnin v zastavi ne bo manjša od 140%
na še neizplačano vrednost glavnice.

4. Skupna nominalna vrednost izdaje je
34.000.000 DEM.

5. Apoenska struktura
Obveznice se izdajo v apoenih po 100

DEM.
6. Pričetek trgovanja na organiziranem

trgu
Z obveznicami se bo začelo trgovati na

izvenborznem trgu OTC takoj po pridobitvi
dovoljenja Agencije za trg vrednostnih pa-
pirjev.
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7. Segment, v katerem se bo trgovalo z
imenskimi hipotekarnimi obveznicami BTC,
d.d.

Izdajatelj bo najkasneje v roku šestih me-
secev po izdaji obveznic vložil zahtevo za
uradno kotacijo obveznic na Ljubljanski
borzi, d.d., Slovenska 56, Ljubljana. Do uvr-
stitve v borzno kotacijo se bo z obveznica-
mi trgovalo na izvenborznem trgu OTC.

8. Prospekti za nadaljnjo javno prodajo
hipotekarnih obveznic BTC so na razpolago
na sedežu izdajatelja BTC, d.d., Šmartinska
152, Ljubljana.

Uprava BTC, d.d.

Št. 012-03-001/96 Ob-5298

Republika Slovenija, Ministrstvo za de-
lo, družino in socialne zadeve, Ljubljana,
Kotnikova 5, na podlagi 47. člena zakona o
socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92) ob-
javlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje

dejavnosti zavetišče za ženske in otroke,
žrtve nasilja v družini

1. Koncesija se razpisuje za izvajanje po-
sebnih oblik varstva - zavetišča za ženske in
otroke, žrtve nasilja v družini, ki obsega
opravljanje naslednjih socialnovarstvenih
storitev:

– prvo socialno pomoč ogroženim žen-
skam po določbah 3. člena pravilnika o stan-
dardih in normativih socialnovarstvenih sto-
ritev (Ur. l. RS, št. 52/95),

– institucionalno varstvo iz prvega od-
stavka 16. člena zakona o socialnem varstvu,
ki obsega nastanitev in varstvo žrtev.

2. Koncesija se razpisuje za naslednja
območja:

– za območje Primorske v kapaciteti 10
postelj,

– za območje Štajerske in Prekmurja v
kapaciteti 10 postelj,

– za območje Ljubljane s širšo okolico v
kapaciteti 20 postelj.

3. Kandidat za pridobitev koncesije mo-
ra izpolnjevati naslednje pogoje:

– da je kot pravna oseba ali zasebnik
registrirana v Republiki Sloveniji za oprav-
ljanje socialnovarstvene dejavnosti, - šifra
N/85.315, drugo institucionalno varstvo po
uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasi-
fikacije dejavnosti (Ur. l. RS, št. 34/94, 3/95
in 33/95),

– da ima kandidat za pridobitev koncesi-
je oziroma strokovni vodja pravne osebe
strokovno izobrazbo za opravljanje social-
novarstvenih storitev, določeno v 69. členu
zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št.
54/92),

– da ima poslovni prostor, ki poleg splo-
šnih pogojev izpolnjuje minimalne tehnične
pogoje za opravljanje dejavnosti institucio-
nalnega varstva,

– da ima mnenje Socialne zbornice iz 6.
točke 77. člena zakona o socialnem varstvu.

4. Koncesija se podeljuje za dobo 5 let.
Rok prične teči z dnem podpisa koncesijske
pogodbe.

5. Koncesionar mora opravljati storitve
po določbah zakona o socialnem varstvu in
na njegovi osnovi izdanih aktih ter skladno

s strokovno doktrino in koncesijsko pogod-
bo.

6. Nadzor nad izvajanjem koncesije se
izvršuje po določbah zakona o socialnem
varstvu.

7. Koncesionar ima pravico do plačila
storitev po določbah zakona o socialnem
varstvu in podzakonskimi akti.

8. Z izbranim koncesionarjem bo skle-
njena koncesijska pogodba, ki bo natančne-
je urejala medsebojna razmerja.

9. Pisne prijave z dokazili o izpolnjeva-
nju pogojev iz 3. točke razpisa sprejema
Ministrstvo za delo, družino in socialne za-
deve, Ljubljana, Kotnikova 5 in sicer 30 dni
po objavi razpisa. Rok prične teči z dnem
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

10. Upoštevali bomo samo prijave, ki bo-
do prispele na ministrstvo pravočasno z zah-
tevano oznako, ostale pa bodo vrnjene po-
nudniku neodprte.

11. Šteje se, da je prijava prispela pravo-
časno, če je zadnji dan roka oddana v glavni
pisarni ministrstva do 15. ure, ali če je zad-
nji dan roka oddana na pošti s priporočeno
pošiljko.

12. Šteje se, da je razpis neuspešen, če
do poteka razpisnega roka ni predložena no-
bena veljavna prijava.

Prijava je neveljavna, če ne vsebuje do-
kazil o izpolnjevanju pogojev.

13. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri
obveščeni najkasneje v 60 dneh po objavi
javnega razpisa.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-5319

Občina Trebnje, po sklepu občinskega
sveta in na podlagi 9. in 10. člena zakona o
vrtcih (Ur. l. RS, št. 12/96) objavlja

javni razpis
za dodelitev koncesije za opravljanje

dejavnosti – vzgoja in varstvo
predšolskih otrok v Krajevni skupnosti

Dobrnič
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev

koncesije za opravljanje dejavnosti – vzgo-
ja in varstvo predšolskih otrok v Krajevni
skupnosti Dobrnič.

2. Ponudba za izvajanje dejavnosti naj
vsebuje:

– program izvajanja vzgoje in varstva
predšolskih otrok.

3. Ponudbe lahko oddajo zavodi, podjet-
ja in zasebniki.

Ponudbi je poleg programa izvajanja de-
javnosti iz 2. točke potrebno priložiti:

– dokazilo o registraciji zavoda ali
– dokazilo o strokovni usposobljenosti

izvajalca,
– dokazilo o najemu le-teh,
– dokazilo o razpolaganju s poslovnimi

prostori, ki ustrezajo sanitarno-tehničnim
normativom, ki jih določa zakon o vrtcih.

4. Ponudbe bomo sprejemali 30 dni po
objavi tega razpisa.

Dodatne informacije posreduje Občina
Trebnje – oddelek za proračun, finance ter
gospodarske in družbene dejavnosti, tel.
068/44-040.

Občina Trebnje

Št. 61/96 Ob-5320

Na podlagi odloka o načinu izvajanja
podelitve koncesije in pogojih za opravlja-
nje gospodarske javne službe distribucije
zemeljskega plina v Mestni občini Ptuj
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 7/96)
objavlja Mestna občina Ptuj

javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje

gospodarske javne službe distribucije
zemeljskega plina v Mestni občini Ptuj

A) Splošni pogoji:
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj, Ptuj,

Mestni trg 1.
2. Predmet razpisa: podelitev koncesije

za izgradnjo in upravljanje omrežja ter di-
stribucijo zemeljskega plina za potrebe ši-
roke potrošnje, industrijsko in neindustrij-
sko rabo.

3. Trajanje koncesije: koncesije se pode-
ljuje za obdobje 10 let.

4. Lokacija: območje Mestne občine
Ptuj.

5. Rok: predviden pričetek del na izgrad-
nji omrežja za distribucijo zemeljskega pli-
na se začne takoj po podpisu koncesijske
pogodbe oziroma takoj po pridobitvi vseh
potrebnih dovoljenj in soglasij.

B) Razpisni pogoji
Družbe, ki se bodo udeležile tega javne-

ga razpisa, morajo izpolnjevati naslednje po-
goje:

– da je pravna oseba registrirana v Re-
publiki Sloveniji,

– da ima odločbo za izgradnjo in distri-
bucijo zemeljskega plina v skladu z veljav-
no zakonodajo,

– da pripravi in predloži študijo s prika-
zom predvidenega omrežja, njegovih po-
membnejših sestavnih delov, oceno vredno-
sti naprav in objektov, potreben čas izgrad-
nje, finančni plan, plan investicij, pogoje in
način za upravljanje z omrežjem,

– da pripravi in predloži analizo progra-
mov prodaje plina,

– da predloži potrebne reference iz di-
stribucije zemeljskega plina ter garancijo za
pravočasno in kvalitetno sprejete naloge,

– da ima zagotovljena potrebna sredstva
v zvezi z izgradnjo omrežja, distribucijo ze-
meljskega plina in za njegovo upravljanje,

– da si zagotovi soglasje o dobavi ze-
meljskega plina oziroma, da ima pogodbo z
dobaviteljem zemeljskega plina,

– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi
kadri in drugimi potenciali za realizacijo
izgradnje in upravljanja omrežja za distri-
bucijo,

– da investitorju že zgrajenega dela plin-
skega omrežja na območju Mestne občine
Ptuj povrne realno vrednost vloženih sred-
stev.

C) Merila za izbiro najprimernejšega po-
nudnika so:

– izpolnjevanje razpisnih pogojev iz toč-
ke B tega razpisa,

– cena plina, ki naj bo vezana na nabav-
no ceno državnega distributerja s točnim
prikazom strukture cene. V strukturi naj bo
točno definiran tudi dobiček in predlog nje-
gove delitve med koncesionarjem in konce-
dentom. Analiza naj bo narejena ločeno za
gospodinjstva in ločeno za komercialne po-
rabnike,
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– program zagotovitve sredstev za iz-
gradnjo omrežja za distribucijo zemeljske-
ga plina in njegovo upravljanje,

– višina in način plačila koncedentu za
pridobitev koncesije,

– reference za izgradnjo, upravljanje in
vzdrževanje plinovodnega omrežja,

– cene za posamezne priključke (za gos-
podinjstva in komercialne porabnike) ter
ugodnosti pri plačilu le-teh (možnost obroč-
nega odplačevanja priključka).

D) Ostali pogoji:
– koncesionar bo moral v primeru pod-

pisa koncesijske pogodbe zagotoviti banč-
no garancijo v višini najmanj 70% predvi-
dene investicijske vrednosti omrežja;

– ponudbo v zapečateni ovojnici z ozna-
ko “Ne odpiraj! Ponudba za koncesijo za
plin” je potrebno dostaviti v 45 dneh po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Mest-
na občina Ptuj, Oddelek za okolje, prostor
in gospodarsko infrastrukturo, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, do 12. ure. Kolikor se izteče 45.
dan na dela prosti dan (sobota, nedelja, praz-
nik), se ponudbe oddajo naslednji delovni
dan do 12. ure;

– potrebna dokumentacija in vse ostale
informacije v zvezi z razpisom so na voljo
na oddelku tel. 062/772-861 (Herbert Gla-
vič);

– odpiranje ponudb bo 46. dan po objavi
razpisa ob 12. uri na Oddelku za okolje,
prostor in gospodarsko infrastrukturo Mest-
ne občine Ptuj;

– javnega odpiranja se lahko udeležijo
ponudniki le ob predložitvi pismenega poob-
lastila;

– investitor si pridržuje pravico možno-
sti pogajanja s ponudniki v postopku pripra-
ve analize ponudb oziroma lahko zahteva
dodatne podatke;

– o izbiri najprimernejšega ponudnika bo
komisija vse udeležence razpisa obvestila v
30 dneh po odpiranju ponudb.

Mestna občina Ptuj

Št. 906/96 Ob-5314

Banka Celje d.d. v skladu s svojim statu-
tom objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje d.d.
Prodajalec: Petrol trgovina r.o., Dunaj-

ska 50, Ljubljana.
Predmet prodaje:
2.566 navadnih delnic Banke Celje d.d.
Cena: 20.200 SIT za eno delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z do-

ločili statuta delničarji Banke Celje d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim spo-
ročilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 15. 1. 1997. 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.

Banka Celje d.d.

Ob-5296

EKO TERM Jesenice d.o.o., Titova 53b,
Jesenice preklicuje delavsko knjižico na ime
Višnar Gordana, C. Maršala Tita 30.

Ob-5315

AIDS fondacija Robert preklicuje štam-
piljko za poslovno dopisovanje; štampiljka
je sestavljena stopničasto iz treh vrstic:
AIDS, Fondacija, in Robert v kurzivni pisa-
vi. Na desni strani pa je v višini vseh treh
vrstic slika Roberta. Velikost štampiljke 3
cm po dolžnini in 1,5 cm po višini.

Adamović Cveta, Cesta talcev 18, Vele-
nje, potni list št. BA 037060. p-77031

Aliti Senka, Kardeljeva cesta 68, Mari-
bor, potni list št. BA 113489. p-77116

Babič Alen, Marezige 25, Koper, potni
list št. BA 224479. g-77239

Babič Alen, Marezige 25, Koper, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 79796.
p-77107

Bajrektarević Said, Smrekarjeva 27, Izo-
la, maloobmejno prepustnico, št. 3259.
p-77064

Banjac Nevenka, Bratovševa ploščad 9,
Ljubljana, potni list št. AA 767491. s-77024

Bekavac Anto, Frankovo naselje 45,
Škofja Loka, potni list št. AA 148940.
s-77172

Benkič Franc, Vanča vas 23, Tišina, ma-
loobmejno prepustnico, št. 34542/89.
p-77067

Brumec Ratko, Gaberniška 17, Zgornja
Polskava, potni list št. BA 286077. p-77033

Čekada Megi, Dolenje pri Jelšanah 2,
Ilirska Bistrica, potni list št. BA 215764.
s-77104

Čepar Robert, Stara cesta 5/E, Portorož,
potni list št. BA 225829. p-77013

Čuk Jožef, Ulica španskih borcev 34,
Trbovlje, potni list št. AA 269523, izdala
UE Trbovlje. s-77126

Dejak Bojan, Grajska pot 8, Ribnica, pot-
ni list št. BA 528820. s-77119

Fajdiga Mojca, Novakova 5, Ljubljana,
potni list št. AA 713520. s-77207

Favento Bezjak Tina, Ulica Vena Pilona
7, Koper, potni list št. BA 400861. p-77014

Fojkar Andrej, Jegorovo naselje 14,
Škofja Loka, potni list št. AA 881265.
s-77248

Frumen Viljem, Prvomajska 3, Litija,
potni list št. AA 234668. s-77160

Gašpar Matija, Zgornje Škofije 70 e,
Škofije, potni list št. AA 738343. g-77204

Godina Gordana, Marezige 35, Koper,
maloobmejno prepustnico, št. AI 88560.
p-77105

Godina Gordana, Marezige 35, Koper,
potni list št. BA 224519. p-77106

Grum Sonja, Gubčeva ulica 1, Krško,
potni list št. AA 116790. p-77131

Harl Stanislav, Žiberci 52 a, Apače, li-
stino SOP št. AG 9851. p-77098

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo

Avto Triglav, Dunajska 122, Ljubljana,
preklicuje potrdilo za registracijo vozila, št.
šasije ZFA17600002355911. s-77098

Avto Triglav, Dunajska 122, Ljubljana,
preklicuje izjave o ustreznosti vozila, št. A
0194662, A 0194661, A 0194660, A
0194658, A 0194657, A 0194656, A
0194655. s-77099

BON d. o. o., Belokranjska 2, Ljubljana,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike z
vsebino:”BON”, d. o. o., Trgovina izvoz -
uvoz, LJUBLJANA, Belokranjska 2.
s-77108

Čerin Pregelj Anja, Ob potoku 35, Ljub-
ljana, preklicuje štampiljko pravokotne ob-
like z napisom PIZZERIA Trgovina Anja
Pregelj Čerin s. p. Trubarjeva 52 Ljubljana
tel 061/320-990. p-77002

Dobnik Rudolf, Krmelj 24, Krmelj,
preklicuje priglasitveni list, št. 470700195.
p-77110

Granula Dragoljub, Ig 432, Ig, prekli-
cuje original priglasitveni list, opravilna št.
28-1343/94 z dne 3. 8. 1994. g-77139

Jere Marija, Sitarjevška c. 27, Litija,
preklicuje priglasitveni list za firmo Izdela-
va in montaža kovinskih predmetov št.
23-0213/94 ERO 5145839, z dne 27. 5.
1994, izdala RS, MF, RUJP, izpostava Liti-
ja. p-77009

Oblak Matjaž, Polanškova 38, Ljublja-
na, preklicuje priglasitveni list, št.
27-1169-94, izdan dne 11. 7. 1994, izdala
Občina Šiška. s-77188

Pestotnik Miran, Pšajnovica 6, Laze,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
15-0576/94. s-77121

Porsche Slovenija, Einspielerjeva 6,
Ljubljana, preklicuje potrdilo za registraci-
jo vozila, št. AO204006, št. šasije
WV2ZZZ9KZVR508330, št. motorja AEX.
s-77026

Salomonov oglasnik, Nazorjeva 6, Ljub-
ljana, preklicuje zavarovalno polico, št.
0895782. s-77134

Schonlieb Uršič Simona, Spodnje Ga-
meljne 8, Ljubljana, preklicuje odločbe o
obrtnem dovoljenju in reprezentativnega
obrtnega dovoljenja št. 032943/0755/00-37/
1995z dne 6. 3. 1995. s-77106

Urankar Dragica, Vegova 3, Dob pri
Domžalah, preklicuje listino - obrtno dovo-
lenje, št. 00210/2204/006-16/1995, izdano
6. 3. 1995. g-77154

Veit servis in trgovina, Zoisova 8, Dom-
žale, preklicuje izjavo o ustreznosti vozila,
št A 0202737, št. šasije
ZFA14600004899717 in potrdilo za regi-
stracijo vozila UNO 1. 0, št. šasije
ZFA14600004899717. s-77097
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Herman Milica, Naselje heroja Maroka
8, Sevnica, potni list št. BA 353562. p-77076

Hlebič Bernardka, Lucijin breg 33 a,
Kamnica, potni list št. AA 194052. p-77095

Ivšek Ronald, Mošnje 18/c, Radovljica,
potni list št. BA 134686. p-77011

Jagodič Anton, Brezovica na Bizeljskem
7, Brežice, potni list št. BA 508294. p-77010

Jagodič Igor, Irje 28, Šmarje, potni list
št. BA 162084. p-77130

Jeraj Janez, Valburga 47, Smlednik, pot-
ni list št. BA 187285. s-77229

Jeraj Jani, Valburga 47, Smlednik, potni
list št. BA 136236. s-77211

Jeraj Peter, Valburga 47, Smlednik, pot-
ni list št. BA 187268. s-77228

Jeras Snežana, Jadranska c. 43, Anka-
ran, potni list št. AA 502221. g-77205

Jerič Ivan, Tlake 20 A, Rogatec, potni
list št. BA 093852. s-77118

Jovanović Marjan, Cankarjev drevored
4, Izola, potni list št. AA 614856. p-77065

Kager Jurij, Valjevska ul. 9, Maribor,
potni list št. AA 732497. p-77008

Kastelic Jure, Smrekarjeva 22 b, Ljub-
ljana, potni list št. BA 110072. s-77216

Kastner Andrej, Ljubljanska c. 84, Dom-
žale, potni list št. BA 213043. s-77052

Keber Nada, Ulica OF 14, Izola, potni
list št. AA 207245. p-77012

Kličič Muhamed, Polje pri Vodicah 20
A, Vodice, potni list št. BA 124364. s-77201

Kodrič Borut, Sv. Anton, Purki 4, Ko-
per, maloobmejno prepustnico št. AI 36308.
p-77092

Kozar Branko, Kidričevo naselje 9, Ra-
denci, potni list št. AA 467875. p-77030

Kočar Darko, Grič 9, Ljubljana, potni
list št. AA 3368. s-77156

Križnič Marija, Finžgarjeva ulica 13,
Medvode, potni list št. AA 768473. s-77136

Kuraj Vinko, Žibernik 25, Rogaška Sla-
tina, potni list št. BA 008560. p-77066

Kurent Matej, Zasavska 71, Ljubljana,
potni list št. AA 63227. s-77005

Kuzmanovski Aljaž, Zvirče 20 a, Tržič,
potni list št. AA 891587. p-77093

Lazić Petar, Maistrova 14, Litija, potni
list št. BA 450976. p-77004

Lindav Franjo, Spodnje Jezersko 13,
Zgornje Jezersko, potni list št. AA 141663.
p-77126

Lotrič Janez, Okornova ulica 14, Kranj,
potni list št. AA 496217. s-77235

Lukovnjak Kocman Slava, Kulturniška
21, Celje, potni list št. BA 564868. p-77118

Majninger Uroš, Cesta XIV divizije 123,
Maribor, potni list št. AA 613711. p-77115

Mulej Miha, Merčnikova 1, Ljubljana,
potni list št. BA 152940. s-77206

Novak Marijana, Laze 18/a, Šentjur, pot-
ni list št. AA 130580. p-77121

Novak Matej, Laze 18/a, Šentjur, potni
list št. AA 130578. p-77122

Novak Smiljana Vekoslava, Dalmatino-
va 3, Ljubljana, potni list št. AA 320634.
s-77112

Oserban Friderik, Center 21/a, Črna, pot-
ni list št. AA 740124. p-77103

Oštir Vili, Konovska c. 36, Velenje, pot-
ni list št. BA 162805. . p-77016

Pavkovič Zoran, Reška ul. 33, Ljublja-
na, potni list št. BA 46098. s-77105

Perušek Mihael, Velikovška 3, Ljublja-
na, potni list št. AA 313654. s-77217

Pirš Sandi, Cesta Radomeljske čete 35,
Radomlje, potni list št. AA 310034, izdala
UE Ljubljana 1. 8. 1992. s-77060

Plešec Mira, Medno 53 b, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 557884. s-77250

Plešec Vinko, Medno 53 b, Ljubljana,
potni list št. BA 557882. s-77249

Prelc Peter, Podgrad pri Vremah 2, Se-
žana, maloobmejno prepustnico, št. VS
4370/24450. p-77125

Rastoder Ajdiša, Črna pri Kamniku 16/b,
Kamnik, potni list št. AA 234136. s-77120

Reja Edvard, Vipolže 14, Nova Gorica,
kmetijski vložek, št 288, izdala UE Nova-
Gorica.

Rode Marko, Gostičeva cesta 67, Ra-
domlje, potni list št. AA 197445. p-77006

Selenić Saša, Ljubljanska 83, Domžale,
potni list št. BA 399182. s-77237

Skvarča Mark, Mittenfeldstr. 86, Stutt-
gart, potni list št. AA 380165, izdala UR
Škofja Loka. s-77234

Slokar Saša, Ledine 12, Nova Gorica,
potni list št. AA 354253. p-77099

Smolnikar Mira, Gorjuša 9, Domžale,
potni list št. AA 325668. g-77016

Snoj Cecilija, Cesta v Bokalce 45, Ljub-
ljana, potni list št. AA 311411. s-77147

Šljivić Novica, Gradnikove brigade 11,
Nova Gorica, potni list št. AA 984814.
p-77032

Špoljar Cirila, Jakčeva 8, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 319780. s-77236

Štimec Matevž, Kajuhova 6, Poljčane,
potni list št. BA 534229. p-77117

Šuligoj Mateja, Kremžarjeva 16, Ljub-
ljana, potni list št. AA 184063. s-77109

Todorovič Tamara, Trg Ljudske pravice
13, Lendava, potni list št. AA 820447.
p-77034

Tovornik Aleks, Prežihova ulica 5, Ce-
lje, potni list št. BA 126294. p-77075

Trojer Gregor, Podbrdo 13, Tolmin, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 098942.
p-77050

Trojer Gregor, Podbrdo 13, Tolmin, pot-
ni list št. AA 285328. p-77051

Valek Mario, Sela pri Dobovi 110, Bre-
žice, potni list št. BA 508293. s-77092

Valjavec Nada, Tupaliče 75, Preddvor,
potni list št. AA 496942. p-77089

Vehar Boštjan, Partizanska 11, Žiri,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 72/96. s-77252

Veljovič Dejan, Brodarjev trg 2, Ljub-
ljana, potni list št. BA 331223. s-77032

Vrečko Rajko, Laze 18/a, Šentjur, potni
list št. AA 130716. p-77124

Druge listine
AMD Plantan MC Team, Kandijska 39,

Novo mesto, zavarovalno polico, št.
0392626. g-77225

Adžaj Ali, Ulica padlih borcev 8, Pre-
stranek, spričevalo o končanem 6. razredu-
OŠ Prestranek, št. 126. p-77128

Ademovič Rusmir, Hladilniška 43, Ljub-
ljana, osebno delovno dovoljenje, št.
04244518. s-77091

Agatič Sašo, Škapinova 7, Celje, spriče-
valo o zaključnem izpitu. p-77119

Amon Miran, Miloša Zidanška 8 b, Šent-
jur, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
6194. p-77123

Andlović Jože, Dunajska cesta 17, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
848615, št. reg. 112830. s-77185

Andročec Nada, Šišenska cesta 5, Ljub-
ljana, spričevalo 1. in 2. letnika Frizerske
šole v Ljubljani. s-77014

Arnuš Denis, Zgornje Škofije 68, Škofi-
je, vozniško dovoljenje, št. 28650. g-77072

Arnuša Franc, Dragučova 61, Pernica,
spričevalo 5. razreda OŠ Destrnik, šolsko
leto 1956/57. p-77062

Artnak Franko, Turno 16, Slivnica, di-
plomo. p-77078

Aužner Andrej, Laze pri Dramljah 27,
Dramlje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 7935. p-77100

Babič Husein, Majke Jugoviča 4, Ljub-
ljana, delovno dovoljenje št. 0424 449450.
s-77004

Bajec Marko, Višnje 23 A, Col, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 951616,
izdala UE Ajdovščina. g-77226

Bakoš Vladan, Slavniška c. 3, Hrpelje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10810,
izdala UE Sežana. s-7103

Balas Anica, Arnovo selo 70, Artiče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6530.
p-77027
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Bambič Mateja, Seliškarjeva cesta 28,
Grosuplje, potrdilo o znanju CPP, št. 1769.
s-77002

Barič Damir, Adamičeva 41 B, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
15648. s-77091

Bekavac Anto, Frankovo naselje 45,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 19892. s-77171

Berguš Igor, Pšata 23, Cerklje, delovno
knjižico. g-77075

Berneker Gorazd, Maistrova 1, Slovenj
Gradec, diplomo SŠTNPU Ravne na Ko-
rorškem, letnik 1985/86, št. 27. s-77003

Bezeljak Dragica, Mrakova 63, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
532182, št. reg. 1657, izdala UE Idrija.
p-77054

Božič Iztok, Anke Salmič 37, Leskovec,
spričevalo 1. in 2. letnika . g-77221

Bojanc Franc, Kočevarjeva ulica 25, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 16912. s-77208

Bombač Slavka, Vanganelska 63 A, Ko-
per, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 12822,
izdala UE Koper. g-77009

Borovničar Matej, Mihevčeva ul. 4, Idri-
ja, vozniško dovoljenje, izdala UE Tolmin.
p-77018

Bradeško Metka, Kalanova ulica 1, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1000087, št. reg. 208950. s-77056

Brun Marta, Pod Grančiščem 10, Moj-
strana, vozniško dovoljenje, št. S795187,
izdala UE Jesenice. g-77187

Brunec Vitja, Celovška 181, Ljubljana,
spričevalo o končani Osnovni šoli Valentin
Vodnik, izdano leta 1976. s-77064

Capuder Silva, Soteska 12, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7472.
s-77050

Celarec Bogdan, Stara cesta 61, Loga-
tec, potrdilo o znanju CPP, št. 172. s-77162

Cesar Anton, Mirna peč, vozniško dovo-
ljenje, kat. ABFGH, št. 4837, izdala UE No-
vo mesto. g-77153

Cesar Jože, Marof 27, Mirna peč, za-
ključno spričevalo Srednje železničarske šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1991. s-77138

Cvar Marija, V Murglah 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1011529, št. reg. 5430. s-77042

Cvelbar Vanja, Tesovnikova ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1102916, št. reg. 212391. s-77008

Čebolli Mojmir, Tomaj 95, Dutovlje, za-
varovalno polico, št. 0382302. p-77057

Černe Sonja, Ižanska cesta 210, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 1015230.
s-77244

Černic Anka, Ul. 25. maja 53, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala
UE Nova Gorica. p-77020

Čop Vasja, Polje c. XL/2, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 7556. s-77137

Črtalič Anica, Dolenjska cesta 262/A,
Ljubljana, indeks Srednje tekstilne šole v
Ljubljani. s-77246

Črček Aleš, Vojkova cesta 4, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 258-757, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-77152

Črček Aleš, Vojkova cesta 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1002523, št. reg. 201006. s-77242

Črček Aleš, Vojkova cesta 4, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 9183463. s-77243

Demirovič Elvir, Trubarjeva c. 89, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 26591,
izdal LPP. s-77107

Devetak Elizabeta, Dolga ul. 16, Černe-
lavci, zavarovalno polico, št. 370054.
p-77047

Dečko Rudolf, Cesta padlih aktivistov,
Rogaška Slatina, zavarovalno polico, št.
436566. g-77083

Dobrila Karmen, Celovška 269, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 31148.
g-77034

Dolenc Alenka, Linhartova cesta 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 21548, S 322045, izdala UE Ljubljana.
s-77007

Draškovič Mišo, Podlubnik 152, Škofja
Loka, indeks Pravne fakultete v Ljubljani.
s-77090

Drobnič Gorazd, Preglov trg 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1076092, št. reg. 211249. s-77117

Drofenik Karel, Kamna Gorca 17, Pod-
plat, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
poklicne šole B. Kidrič v Celju, izdano leta
1968. s-77047

Dugič Aleksandra, Bratovševa ploščad
36, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1051701, ser. št. 105833. s-77198

Dular Luka, Kunaverjeva ulica 4, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-77046

Dušak Domink, Ulica 1. junija 18 A, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. 6500, izdala UE Trbovlje. g-77087

Fabjan Anton, Zg. Škofije 64, Škofije,
zavarovalno polico, št. 383085. g-77123

Fabjančič Nina, Elektrarniška 5, Bresta-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16883. p-77097

Fetih Matej, Mucherjeva ulica 8, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 17780.
s-77045

Firšt Ciril, Dol. Brezovica 9, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH. g-77183

Flajs Alojz, Vareja 8, Videm pri Ptuju,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije v
Ptuju. g-77150

Florjančič Irena, Gubčeva 15, Vir, Dom-
žale, štirinajst delnic, izdala M-banka, št.
delniškega računa 008 34 653. s-77068

Fortun Katja, Puhova 8, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 34688.
s-77049

Frančeškin Igor, Senčna pot 34, Porto-
rož, zavarovalno polico, št. 0396871.
g-77143

Furlan Rok, Založnikova 33, Brezovica,
zeleno karto št. 0259816, izdala Zavaroval-
na družba Adriatic. s-77122

Gantar Marijana, Preglov trg 13, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Upravno admini-
strativne šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
s-77055

Ganziti Peter, Dolgi vrh 19, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18238.
g-77232

Gerlec Rudolf, Beznovci 46, Bodonci,
delovno knjižico, ser. št. 0152015, reg. št.
56889. p-77061

Gnidovec Matejka, V dolini 28, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1013854, št. reg. 201771. s-77111

Gortnar Ada, Podlubnik 17, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23877. s-77151

Goršič Matej, Preserje 45, Preserje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 184887,
št. reg. 185037. s-77251

Graberski Marko, Glavni trg 29, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
35728. g-77132

Gracar Rafael, Gorazdova 9, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 29079, iz-
dal LPP. s-77061

Gračnar Anton, Dole 45, Šentjur, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8190.
p-77038

Grgič Lejla, Savska 23, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 1128790.
g-77227

Grubič Aleksandra, Bajčeva ul. 3, Novo
mesto, zaključno spričevalo. g-77148

Gruden Milan, Koblarji 60, Stara cer-
kev, spričevalo o končani šoli za voznike,
št. 2235, izdal Šolski center za kovinarsko
stroko Novo mesto, leta 1975. s-77159

Grum Sonja, Gubčeva ulica 1, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 12567.
p-77109

Hartman Ivan, Poljska pot 12, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 27856. p-77048

Hasič Elvira, Semič 47/g, Semič, voz-
niško dovoljenje. p-77056

Hodžić Nedžar, Ravne, Kotor Varoš, za-
ključno spričevalo Gradbene šole Ivan Kav-
čič, izdano leta 1988. s-77176

Hočevar Gregor, Pod hrasti 58, Ljublja-
na, indeks, št. 11930241 Visoke šole za
zdravstvo. s-77110

Hudournik Franc, Dol. Suha 2, Rečica
ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 8086. p-77133
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Ivanič Slavko, Smledniška c. 1, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S360619, št. reg. 7768, izdala UE Kranj.
g-77215

Jakopič Anton, Kresnice 11, Kresnice,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4314.
g-77088

Jakša Matjaž, Vinterca 8, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 893187,
št. reg. 141153. s-77133

Janžekovič Slavko, Markovci 27, Mar-
kovci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 12285, izdala UE Ptuj. g-77125

Jeglič Franc, Klenovik 40, Škocjan, za-
varovalno polico. g-77177

Jelačin Dean, II prekom. brigade 35 A,
Koper, delovno knjižico. g-77029

Jenko Miha, Brebovnica 15, Škofja Lo-
ka, vozno karto. g-77181

Jerič Anton, Pustike 5 A, Pristava pri
Mest., vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 5117. p-77108

Jeršin Martina, Jakhlova 4, Šmarje Sap,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1530.
s-77247

Jokič Mirjana, Tavčarjeva 8/B, Jesenice,
delovno knjižico. g-77080

Jurada Dorjana, S. Mašere 5, Koper, po-
trdilo o opravljenem tečaju za masažo SZŠ
Celje. g-77230

Jusufovič Enes, T. Dežmana 10, Kranj,
zavarovalno polico, št. 0374600. g-77145

Kalan Darvo, Sp. Gorje 122 b, Zgornje
Gorje, priglasitveni list, št. 44-1447-95.
g-77013

Kalušnik Matejka, Slovenska 24, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 27092,
izdala UE Domžale. s-77196

Kamnil Ksenija, Koprivna 23, Črna, spri-
čevalo 1. letnika šole za prodajalce, izdano
leta 1974. g-77184

Kandus Barbara, Brodarjev trg 10, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 14570,
izdal LPP. s-77062

Kastelic Anton, Zagorje 118, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
1756. p-77087

Kastelic Iztok, Kropova ulica 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
731602, št. reg. 52552. s-77095

Keber Kalan Dragica, Maroltova ulica
10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 480220, št. reg. 38656. s-77023

Kekič Danjel, Sončna pot 10 A, Porto-
rož, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 7801.
g-77073

Kerec Drago, Kuzma 69, Kuzma, spriče-
valo o zaključnem izpitu, št. 4979 šole za-
voznike motornih vozil Ljubljana. p-77082

Klajderič Mojca, Šarhova 7, Zgornja Pol-
skava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
91269. g-77086

Kleva Miroslava, Cetore 25, Izola, ma-
turitetno spričevalo, izdano leta 1970.
p-77094

Kmetič Anton, Dunajska cesta 245, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo Poklicne avto-
mehanične šole v Ljubljani, izdano leta
1977. s-77003

Kobal Tatjana, Kazije 49, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9713.
g-77078

Kodurovič Damir, Trg svobode 33 a, Tr-
žič, vozniško dovoljenje, kat. ABGH.
g-77084

Kojc Anton, Gregorčičev drev. 13, Ptuj,
delovno knjižico, reg. št. 28923. p-77079

Koklič Andrej, Klanjškova 4, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 29806, izdala
UE Celje. p-77007

Kolenc Živko, Nizka 20 A, Rečica ob
Savinji, zavarovalno polico, št. 0378496.
p-77071

Korber Jože, Vrbnje 63, Radovljica, za-
varovalno polico, št. 0329527. g-77224

Koritnik Jože, Partizanska 11, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 14284.
p-77029

Korošec Ervin, Seidlova 66, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, iz-
dala UE Novo mesto. g-77180

Kosmač Dragica, Gor. Vrsnik 10/A,
Spodnja Idrija, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 49717, ser. št. 1156, izdala UE
Škofja Loka. p-77017

Kotar Barbara, Pilonova ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1013652, št. reg. 201597. s-77168

Kovač Suzana, Savinjska c. 71, Žalec,
vozniško dovoljenje, št. S 901571. p-77039

Kovač Vesna, Rožna dolina c. XV/18 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 134451, reg. št. 91272. s-77164

Kovačič Aleš, Podlipoglav 7, Dobrunje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
229889, št. reg. 162629. s-77245

Kozar Božidar, Nokički vrh 30, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 20810. p-77024

Košir Stanko, Vinogradniška pot 24, An-
karan, spričevalo o zaključnem izpitu Elek-
trotehniške šole v Ljubljani, izdano leta
1977. s-77165

Koški Zlatka, Gašperšičeva ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
327898, št. reg. 83455. s-77213

Koštomaj Brigita, Pod kostanji 22, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, št. 34077. p-77040

Krevelj Igor, Canje 34, Blanca, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 9812. s-77069

Križe Danilo, Svržnajkova 12, Ptuj, po-
trdilo o znanju CPP, št. 8737, izdala UE
Ptuj. g-77031

Krlin David, Srebrničeva ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
848065, št. reg. 196823. s-77102

Krt Bojan, Podsabotin 44, Kojsko, spri-
čevalo, št. vpisnice 6. p-77044

Kuder Jože, Ul. heroja Rojška 24, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 46281. p-77072

Kurent Erik, Zasavska cesta 71, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
48538, S 850684, izdala UE Ljubljana.
s-77065

Kuruc Zlatko, Na Golovcu 2, Celje, za-
varovalno polico, št. 448805. p-77036

Lah Janja, Jakčeva ulica 27, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064494, št. reg. 210416. s-77041

Lauko Bojan, Jurčičeva 21, Muta, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 8181. p-77068

Lazić Petar, Maistrova ulica 14, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
2019, izdala UE Litija. s-77039

Lenassi Aleš, Razgled 24, Piran, voz-
niško dovoljenje, št. 7094. g-77089

Lindav Franjo, Sp. Jezersko 13, Zgornje
Jezersko, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. 23278. p-77127

Lipoglavšek Matej, Cesta 1. maja 67,
Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje strojne
šole v Kranju, izdano leta 1996. g-771403

Lipovšek Uroš, Cesta Radomeljske čete
61, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. H,
št. 25719. s-77163

Lugarič Vinko, Selški vrh 23, Loče, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 3751.
p-77102

Magajne Helena, Tolmin, delovno knji-
žico, št. 13726. p-77111

Maljkovič Borislav, Grablovičeva ulica
24, Ljubljana, diplomo, št. III/6 z dne23/6
1983 Srednje komercialne šole. s-77220

Markovič Jernej, Ob Suhadolnici 24, Slo-
venj Gradec, spričevalo 1. letnika , šolsko
leto 1995/96. g-77081

Markovič Vinko, Čečovje, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
614, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-77096

Marsetič Mitja, Štorje 24 a, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 14292, izdala
UE Sežana. p-77001

Martinovič Anka, Clevelandska ulica 25,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
0461119A. s-77030

Matijaševič Vjekoslav, Prešernova 1, Ra-
dovljica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
21660. g-77077

Matko Vera, Cesta Jaka Platiše 7, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
475026, št. reg. 29706, izdala UE Kranj.
g-77141

Matoh Helena, Srednja vas pri Kamniku
19/A, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11941. s-77169
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Medved Stanko, Lovrenc na Dravskem
polju 16, Lovrenc, vozniško dovoljenje, kat.
ABCFGH, št. 14097, izdala UE Ptuj.
g-77022

Mehle Stanislav, Cesta kom. Staneta 12,
Litija, spričevalo 1. in 2. letnika Centra stro-
kovnih šol in osebnih storitev v Ljubljani.
s-77146

Merzdovnik Boštjan, Clevelandska ulica
27, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 101055, št. reg. 172624. s-77241

Meško Janja, Josipine Turnograjske 8,
Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 523263, št. reg. 35368, izdala UE
Kranj. s-77135

Milovanovič Ljiljana, Osenjakova ulica
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 414198. s-77058

Mirtič Tina, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 38424, iz-
dal LPP. s-77173

Mlekuž Liča, Kosovelova 4, Tolmin,
spričevalo o končanih 7. razredih OŠ na
Žagi, na ime Žagar Alida. p-77045

Možina Lea, Mencingerjeva 5, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Jesenice. s-77067

Močnik Uroš, Bukovica pri Vodicah 35b,
Vodice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
210982. s-77189

Muženič Nevija, Potok 19, Sv. Anton,
Koper, vozniško dovoljenje, izdala UE Ko-
per. g-77011

Mulec Marko, Tacenska cesta 89, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S1076972, št. reg. 210986. s-77114

Novak Janko, Ravne 11, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 8945. p-77135

Novak Marjan, Medvedce 9, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 29546,
izdala UE Ptuj. p-77074

Novak Roman, Notranjska cesta 28, Vrh-
nika, vozniško dovoljenje, kat. HG, št.
13420. s-77040

Nussdorfer Ljiljana, Rakovčeva 12, Pi-
ran, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 9624.
g-77070

Nussdorfer Peter, Rakovčeva 2, Piran,
spričevalo poklicne gradbene šole Ivana
Kavčiča v Ljubljani. g-77018

Ocepek Klemen, Savska c. 5, Zagorje,
letno vozovnico, št. 1500166, šolsko leto
1996/97. p-77113

Omahna Tatjana, Zgornje Loke 19, Bla-
govica, spričevalo 3. letnika Poklicne šivilj-
ske šole v Celju, izdano leta 1983, na ime
Jošt Tatjana. s-77027

Omersa Niko, Partizanska 10, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
137181, izdala UE Kranj. g-77142

Orozojič Blaž, Volkmerjeva 22, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št.
11951, izdala UE Ptuj. g-77182

Ostrouška Pavel, Veliki dol 41, Dutov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
5539792. p-77005

Padovan Darja, A. Besednjaka 2, Nova
Gorica, spričevalo o končani OŠ. p-77112

Pahor Nevenka, Volče 142 A, Tolmin,
spričevalo 1. in 2. letnika PAŠ v Kopru,
šolsko leto 1979/80 in 1980/81, na ime Su-
ban Nevenka. p-77070

Pajič Boris, Miklošičeva 6, Celje, spri-
čevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
na Jesenicah, šolsko leto 1979/80. g-77019

Pavli Dušan, Kamniška cesta 13, Dom-
žale, obvestilo o uspehu 4. letnika Srednje-
strojne šole v Ljubljani, izdano leta 1982,
na ime Matkovič Rolando. s-77001

Pavliha Franc, Viška cesta 69 B, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
50777. s-77200

Pavčič Stanislav, Gabrovčec 16, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
7947. s-77124

Planinšek Alojzija, Dražgoška 3, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14894,
št. S 641982, izdala UE Kranj. s-77194

Planinšek Tjaša, Dražgoška 2, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32314,
št. S 641983, izdala UE Kranj. s-77195

Plesbničar Aleš, Miren, delovno knjiži-
co. p-77015

Podbevšek Maja Dolores, Andreaševa 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 972968, št. reg. 173969. s-77157

Poderžan Branko, Podklanc 14, Dravo-
grad, vozniško dovoljenje, št. 1698. p-77096

Podgrajšek Mateja, Rusjanov trg 8, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 10383.
s-77043

Podlesnik Andrej, Cesta 9. avgusta 8/D,
Zagorje, preklic indeksa, objavljen v UL
RS, št. 70/96. s-77155

Poljšak Eva, Pavšičeva ulica 22, Loga-
tec, indeks, št. 71087356 Pravne fakultete v
Mariboru. s-77113

Poropat Igor, Sečovlje, zavarovalno po-
lico, št. 0371081. g-77076

Potočar Bogdan, Dol Kamence 37, Novo
mesto, spričevalo o končani OŠ. g-77017

Povše Janez, Aličeva ulica 20, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-77053

Povše Urška, Pot na Fužine 59, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S303971, št. reg. 187886. s-77127

Prah Damjan, Šentrupert 37, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7157,
izdala UE Trebnje št. S 000991512. s-3

Praprotnik Doroteja, Zagrebška c. 88,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
11318, izdala UE Ptuj. g-77082

Pridigar Gregor, Sv. Primož 70 A, Vuze-
nica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 8834,
izdala UE Radlje ob Dravi. p-77053

Priganica Inge, Heroja Rojška 26, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 38740. p-77120

Prijatelj Matevž, Kompolje 120, Videm
Dobrepolje, dijaško mesečno vozovnico, št.
005/E 1097. s-77167

Prijon Miran, Pod Gučno 30, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala-
UE Nova Gorica. p-77083

Prinčič Klemen, Vipolže 32 A, Dobrovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Nova Gorica. p-77085

Puc Andra, Sp. Javorje 8 B, Črna, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 462.
g-77036

Pungerčar Vincencij, Preglov trg 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 100089, št. reg. 283. g-77179

Radosavljevič Nataša, Bizeljska 20, Bre-
žice, spričevalo o zaključnem izpitu-koz-
metični tehnik, letnik 1995. p-77028

Rajh Franc, Vinje 64, Dol pri Ljubljani,
spričevalo o zaključnem izpitu Center stro-
kovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1966.
s-77025

Rant Kristjan, Neubergerjeva ulica 25,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
37160. s-77219

Rauš Suzana, Budinci, Šalovci, vozniško
dovoljenje, št. 25856. p-77081

Raztresen Franci, Smolnik 11, Polhov
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. S 767857, št. reg. 60982. s-77090

Recelj Žiga Iztok, Mošnje 54, Radovlji-
ca, potrdilo o znanju CPP, št. 2189. g-77130

Recer Aleksander, C. bratov Milavcec 1,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
11752, izdala UE Brežice. p-77080

Renko Dušan, Glavarjeva ulica 49, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1105, št. reg. 21527. s-77051

Rep Jožef, Petanjci 97/b, Tišina, voz-
niško dovoljenje, št. 18418. p-77022

Resman Josip, Zamost, Plešce, spričeva-
lo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene-
šole Ivana Kavčiča, izdana leta 1977.
s-771703

Ritonja Jožef, Moravci 131, Mala Nede-
lja, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
629. p-77060

Rogelja Katja, Novelo 12, Kostanjevica
na Krasu, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
izdala UE Nova Gorica. p-77019

Rosc Jože, Konjski vrh 34, Luče, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 3299.
p-77101

Rozman Danica, Barletova ulica 13,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 264609, št. reg. 92961. s-77038

Rupert Robert, Janševa ulica 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
296416, št. šasije 186800. s-77100
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Satler Jožef, Ivanjševski vrh 58, Spodnji
Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 11050. p-77023

Sedmak Irena, Matenja vas 67, Prestra-
nek, zavarovalno polico, št. 0369178.
g-77020

Segulin Peter, Tublje 11, Kozina, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 14410. p-77104

Seles Oto, Levec 37 A, Petrovče, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
607381. . p-77073

Selišnik Ana, Trg 4. aprila 6 b, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3578,
izdala UE Ravne na Koroškem. g-77012

Severkar Aleš, Drobtinška pot 9, Brezo-
vica, zavarovalno polico, št. 017693, izdala
zavarovalnica Adriatic. s-77193

Skubic Judita, Petrušnja vas 17 a, Šen-
tvid pri Stični, CPP št. 1522, izdala UE Gro-
suplje. s-77066

Slamič Milena, Pivška 6, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11441.
p-77086

Slemenšek Matej, Lampreče 7, Črna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12303.
g-77085

Sluga Karmen, Hladilniška pot 1 c, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
586657, št. reg. 193125. s-77202

Smej Simon, Panonska 32, Odranci, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11314.
p-77069

Smudić Zdravko, Grablovičeva ulica 32,
Ljubljana, delovno knjižico. s-77116

Sorkovič Aljoša, Zapuška 110, Ljublja-
na, dijaško izkaznico Srednje šole Domža-
le. s-77197

Stakne Stanislava, Na zelenici 8, Celje,
vozniško dovoljenje. p-77037

Stanišič Matevž, Šetjanž 158, Šentjanž,
spričevalo SŠ Slovenj Gradec, šolsko leto
1995/96. g-77222

Stanko Marjana, Ulica bratov Komel 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 190318. s-77054

Stankovič Branislava, F. Bidovca 2, Izo-
la, vozniško dovoljenje. p-77046

Stare Jana, Ob Pristanu 8, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 377785. s-77028

Stariha Boris, Vidmarjeva 1, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1087504,
št. reg. 10223, izdala UE Kranj. g-77015

Stegovec Justina, Gosposka ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 891849, št. reg. 171164. s-77059

Stepišbnik Jožef, Ribnica na Pohorju 60,
Ribnica na Pohorju, vozniško dovoljenje,
kat. ABCFGH, št. 3572. p-77134

Stojanović Slađan, Ul. Rudija Papeža 30,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 8807764, št. reg. 36588, izdala UE Kranj.
s-77240

Stok Irena, Cesta 7. maja 13, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
849947, št. reg. 55005. s-77048

Stokin Gorazd Bernard, Viška cesta 49
a, Ljubljana, indeks Medicinske fakulte-
te-podiplomski študij v Ljubljani. s-77044

Strgar Jožef, Bevkova 77, Deskle, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH. p-77055

Strmec Mirko, Iglenik 2, Velika Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2990,
izdala UE Trebnje. Ser. št. 000283876.
s-77209

Šabotić Dejan, Podutiška cesta 147,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0377726.
s-77212

Šalamon Aleš, Trg revolucije 2, Trbov-
lje, delovno knjižico. p-77021

Šalamon Robert, Cesta 4. julija 40,
Krško, 4 delnice, št. 00868159. g-77218

Šeligo Marjana, Belo 15 a, Šmarje pri
Jelšah, zavarovalno polico, št. 0333443.
g-77174

Šikonja Matjaž, Desinec 11, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9917,
izdala UE Črnomelj. p-77088

Širec Marjan, Sesterži 1, Majšperk, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 9843, iz-
dala UE Ptuj. g-77149

Širovnik Gorazd, Rjava cesta 24 A, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika in obvestilo 2.
letnika Srednje strojne šole v Ljubljani.
s-77214

Šlamder Terezija, Grajska vas 29, Go-
milsko, vozniško dovoljenje, kat. B, izdala
UE Laško. p-77035

Šlosar Jožef Branko, Dolenje 9, Jelšane,
spričevali 2. in 3. letnika Srednje gostinske
šole Izola, izdana leta 1975 in 1976. g-77186

Šobič Peter, Celovška 28, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 208656.
s-77199

Šolinc Robert, Zadobrova 118, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 30561.
p-77041

Špitaler Emil, Novi Log 19 a, Hrastnik,
spričevalo 2. letnika Kovinarske šole Tr-
bovlje, izdano leta 1972. p-77114

Šprogar Robert, Ulica Sallaumines 9, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. HG, št.
9954. s-77203

Štampohar Gregor, Puciharjeva 14, Škof-
ljica, dijaško mesečno vozovnico, št. 2532.
s-77166

Štefanič Jernej, Kraigherjeva 37, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 33998. p-77063č

Štefanič Jožef, Kočevska c. 117, Kočev-
je, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. 634.
g-77231

Švago Hajrudin, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Poklicne gradbene šole Ivana
Kavčiča v Ljubljani, izdano leta 1991.
s-77128

Tarkus Marko, Gevina 30, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
17863. s-77129

Tašner Daniel, Kraigherjeva 30, Ptuj,
spričevalo, šolsko leto 1980/81. p-77026

Težak Ljubica, Gradnikove brigade 61,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH. p-77084

Tinko Jože, Rogozniška 29, Ptuj, spriče-
valo 5. razreda OŠ Velika Nedelja. p-77043

Topallaj Tafil, Kardoševa 4, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 21395.
p-77058

Torkar Gregor, Ul. Prekomorskih brigad
14, Tolmin, dijaško mesečno vozovnico, št.
12550. s-77238

Urbanč Jože, Vadarci 48, Bodonci, voz-
niško dovoljenje, št. 25843. p-77059

Uzeirovič Almir, Cesta revolucije 2/b,
Jesenice, delovno knjižico. g-77074

Vagner Venčeslav, Aljaževa ulica 24,
Slovenska Bistrica, delovno knjižico. s-7715

Vajsbaher Vesna, Ul. 25. maja 15, Ptuj,
diplomo Srednje šole za gostinstvo in turi-
zem, izdana leta 1988. s-77158

Valek Mario, Sela pri Dobovi 110, Bre-
žice, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 9947. s-77093

Varga Gabrijela, Spodnja 3, Lendava, de-
lovno knjižico, zap. št. 49. p-77052

Verdel Nataša, Luče 119, Mozirje, voz-
niško dovoljenje, št. 9370. p-77049

Verlak Marjan, Stojnci 112, Markovci,
spričevalo, šolsko leto 1980/81. p-77025

Verstovšek Stanislav, Širje 1, Zidani
most, vozniško dovoljenje. p-77077

Vidic Boštjan, Polje 7, Zasip, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12016.
g-77079

Vidmar Dušan, M. Žablja 45, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
951835. g-77037

Visintin Susanna, Gregorčičeva 33, Pi-
ran, diplomo ekonomske ital. šole. g-77144

Volek Danijel, Zagorica 48, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6907.
s-77010

Vrh Dženi, Dolnji Zemon 22, Ilirska Bi-
strica, vozniško dovoljenje. g-77191

Zalar Slavko, Videm 4 a, Cerknica, spri-
čevalo o končani OŠ Nova vas. s-77161

Zaletelj Danijel, Adamičeva cesta 1 a,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13269. s-77101

Zavec Andrejka, Rimska ploščad 20,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19991, izdala UE Ptuj. g-77071

Zazijal Vladimir, Bezovje 12, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat., št. 7220. p-77129
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Zdravje Uroš, Ig 202, Ig, dijaško meseč-
no vozovnico, št. 1961. s-77057

Ziherl Boltežar, Kunaverjeva ul. 4, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje računal-
niške šole - gimnazija Vič, izdano leta 1992.
s-77035

Zorman Anton, Sušnikova ul. 4, Senčur,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
9120, izdala UE Kranj. g-77021

Zudic Vida, Budičinova 6, Piran, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Pi-
ran. g-77094

Zudic Vida, Budičinova 6, Piran, voz-
niško dovoljenje, št. 11512. g-77190

Žagar Helvina, Žaucerjeva ulica 13,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0404958.
s-77033

Žagar Tajka, Prijateljeva 11 a, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdal Kart sistem.
s-77233

Žakelj Ana, Tomšičeva 7, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, št. S 668951. g-77131

Žižek Karel, Mostje 92/a, Lendava, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 5741.
p-77132

Žibert Andrej, Farčnikova 43, Zagorje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGHE, št.
11157. s-77210

Žibert Nataša, Babni vrt 4 A, Golnik,
vozovnico, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-77223

Žilnik Julijana, Tabor 45 c, Tabor, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 792829.
p-77042

Žir Irina, Pension Risnik, Divača, delov-
no knjižico. g-77192

Žvokelj Simon, Podolnica 53, Horjul,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1013481, št. reg. 204052. s-77175

Pravkar izšlo!

DR. ŠIME IVANJKO – DR. MARIJAN KOCBEK

PRAVO DRUŽB
STATUSNO GOSPODARSKO PRAVO

(druga spremenjena in dopolnjena izdaja)

Akademik prof. dr. Stojan Pretnar v predgovoru knjige Pravo družb poudarja, da posprem-

lja na trg in v javnost impozantno delo profesorjev mariborske pravne fakultete. To knjigo

je založba ČZ Uradni list Republike Slovenije izdala pred dvema letoma, druga spremenje-

na in dopolnjena izdaja pa te dni prihaja na knjižne police. Nova izdaja knjige Pravo družb –

statusno gospodarsko pravo – je še impozantnejša od prejšnje.

Avtorja sta v osmih delih knjige (uvod v gospodarsko statusno pravo, statusnopravne

značilnosti gospodarske družbe, podjetnik posameznik in osebne družbe, delniška in ko-

manditna delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, združevanje in statusne spre-

membe družb, prenehanje družb, posebna ureditev statusa posameznih gospodarskih sub-

jektov) pozornost namenila predvsem novim teoretičnim in praktičnim spoznanjem, saj je v

slovenski pravni teoriji, glede na zgodovinski razvoj, pravo družb po vsebini nova pravna

disciplina.

Cena 6.867 SIT (10384)
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Izdaja Časopisni zavod Uradni list RS – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tiska tiskarna SET, d.o.o., Vevče

Bogomir Sajovic

OSNOVE CIVILNEGA PRAVA
UVOD

(O metodologiji vrednotenja v civilnem pravu)

S kratkim temeljnim prikazom zgodovinskih pogledov na naravo civilnega prava in njegovih

pravil se poskuša v določeni meri prispevati k osnovnim razvojnim vprašanjem tega zgodovinsko

pomembnega pravnega področja, njegove rasti in oblikovanja njegovih institucij vse do današnjega

dne. Pri tem se morajo poudarjati svojskosti civilnega prava nasproti drugim pravnim področjem,

kar se predstavlja ravno v kognitivnih oblikovanjih različnih pogledov in pristopov k postopkom

vrednotenja v tej pravni sferi.

Glede zasnovanosti samega prikaza je seveda nakazana predmetna problematika omejena

predvsem na vsebine, o katerih je govor v nadaljnjih zvezkih, to je v Splošnem delu in Stvarnem

pravu I – III. Mimo splošnih in širših zasnov v Splošnem delu se v drugih treh zvezkih poskuša

predvsem na temelju sodobnih metodoloških pristopov predstaviti posamezne pomembne

institucionalne in dogmatične razlike ravno na področju stvarnopravnih odnosov. To najbrže ni

nepotrebno zaradi nepoznavanja evropskih tokov v zadnjih desetletjih, predvsem po drugi vojni

pri nas. Tej usmeritvi odgovarjajoče je zasnovan tudi Uvod, v katerem se še posebej opozarja na

razvojnosti posameznih zgodovinskih stvarnopravnih institucij in nekaterih splošnih vodil civil-

nega prava. Iz razumljivih razlogov prek tega okvira ni bilo mogoče stopiti.

Cena: 3.360 SIT (10387)

Na zalogi so tudi še preostali deli Osnov civilnega prava:

10235 Osnove civilnega prava – Splošni del – cena 2.730 SIT

10261 Osnove civilnega prava – Stvarno pravo I – 2.772 SIT

10179 Osnove civilnega prava – Stvarno pravo II – cena 1.575 SIT

10299 Osnove civilnega prava – Stvarno pravo III – cena 3.150 SIT
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