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Popravek

V Uradnem listu RS, št. 22 z dne 18. IV.
1997, stran 1646, Rg-37984, Srg št.
94/04640, se subjekt vpisa pravilno glasi:
LIBELA ELSI.

Uredništvo

KRANJ

Rg-31123

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01391 z dne 14. 12. 1995 pod št.
vložka 1/05658/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5925487
Firma: TECHSOFT, CAD-CAM, izde-

lava orodij, d.o.o.
Skrajšana firma: TECHSOFT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4260 Bled, Za potokom 7C
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Technoplast, predelava pla-

stike in izdelava orodij, d.o.o., Bled, Za po-
tokom 7B, vložek 360.000 SIT; Camo For-
men – und Werkzeugbau Gesellschaft
m.b.H., Schwanenstadt, Gmundner Strasse
10, vložek 360.000 SIT; Techsoft, Datenve-
rarbei Tungsges. m.b.H., Linz, Khevenhul-
lerstrasse 14, vložek 780.000 SIT, vsi vstopi-
li 15. 11. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kreiss Helmut, Hellmonsodt, Sonnberg-
strasse 13, zastopa družbo brez omejitev in
prokurist Florjančič Matjaž, Bled, Za poto-
kom 7A, oba imenovana 15. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana 14. 12. 1995: 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obli-
ki; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;

Sodni register
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-

nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje, tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 8042 Drugo
izobraževanje.

Rg-36506

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00048 z dne 26. 3. 1996 pod št.
vložka 1/05716/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5930162
Firma: DROP SHOP, trgovina in stori-

tve, d.o.o., Škofja Loka
Skrajšana firma: DROP SHOP, d.o.o.,

Škofja Loka
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Virmaše 130
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Pfauser Franz, Dunaj, Kar-

meliter Platz 1/17, vložek 750.000 SIT, Satt-
mann Franz, Velden am Woerther See, Ban-
hofstrasse 7, vložek 450.000 SIT in Metsc-
hina Josef, Ludmannsdorf, Oberdorfel 30,
vložek 300.000 SIT, vsi vstopili 11. 1. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kos Martin, Škofja Loka, Virmaše
130, imenovan 11. 1. 1996, brez omejitev
do vrednosti 100.000 SIT; nad tem zneskom
potrebuje soglasje skupščine.

Dejavnost, vpisana 14. 12. 1995: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
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5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z

električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje, tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomska propaganda; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-35614

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02283 z dne 16. 1. 1996 pri sub-
jektu vpisa COUNSEL, poslovno svetova-
nje, d.o.o., Kranj sedež: Mirka Vadnova
1, 4000 Kranj, pod št. vložka 1/02881/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5558263
Osnovni kapital: 19,135.000 SIT
Ustanovitelj: Kristan Jože, Kranj, Juleta

Gabrovška 30, vstop 14. 1. 1992, vložek
19,135.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-35615

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01396 z dne 16. 1. 1996 pri sub-
jektu vpisa IRCA – GRELCI, družba za
proizvodnjo in trgovino grelcev, d.o.o.,
sedež: Alpska 43, 4248 Lesce, pod št. vlož-
ka 1/05381/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene za
zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5816653
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ver-

hunc Branko, razrešen 12. 10. 1995, proku-
rist Frandolič Robert, Kobarid, Stresova uli-
ca 13A, imenovan 12. 10. 1995.

Rg-35622

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02047 z dne 16. 1. 1996 pri sub-

jektu vpisa PRESEK, podjetje za spravilo
lesa in trgovino, d.o.o., Lesce, sedež: Hleb-
ce 10, 4248 Lesce, pod št. vložka 1/01858/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah, povišanje osnovne vloge in spremem-
bo firme s temile podatki:

Matična št.: 5448972
Firma: PRESEK, podjetje za spravilo

lesa in trgovino, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,746.000 SIT
Ustanovitelj: Eniko Danilo, Lesce, Hleb-

ce 10, vstop 22. 12. 1990, vložek 1,746.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-35631

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02225 z dne 15. 1. 1996 pri sub-
jektu vpisa ROBERT HRIBAR, podjetje
za kovinsko predelavo, vzdrževanje in tr-
govino, d.o.o., Jesenice, sedež: Tomšičeva
6, 4270 Jesenice, pod vložno št. 1/02102/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah, povišanje osnovne vloge in razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5471737
Osnovni kapital: 1,548.000 SIT
Ustanovitelj: Hribar Robert, Jesenice,

Tomšičeva 6, vstop 16. 1. 1991, vložek
1,548.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi še na: visoka
gradnja, nizka gradnja in hidrogradnja, za-
vršna dela v gradbeništvu, obrtno instalacij-
ska dela.

Rg-35638

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02310 z dne 10. 1. 1996 pri sub-
jektu vpisa OBLAK – COMMERCE, pod-
jetje za trgovino, gostinstvo in storitve,
d.o.o.,  Kranj,  sedež:  Trboje  25,  4000
Kranj, pod vložno št. 1/05658/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5565693
Osnovni kapital: 1,506.000 SIT
Ustanovitelj: Oblak Sonja, Kranj, Trboje

25, vstop 21. 1. 1992, vložek 1,506.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-35666

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01480 z dne 24. 1. 1996 pod št.
vložka 1/05663/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča vpis ustanovitve družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5928249
Firma:  STREHA  KUHAR,  krovstvo,

tesarstvo in kleparstvo, d.o.o., Šenčur
Skrajšana  firma:  STREHA  KUHAR,

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

govornostjo
Sedež:  4208  Šenčur,  Pipanova  ce-

sta 114
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja:  Kuhar  Stanislav,  Šen-

čur,  Pipanova  cesta  114,  vložek
1,050.000 SIT  in  Kuhar  Helena,  Šenčur,
Pipanova cesta 114, vložek 450.000 SIT,
oba vstopila 18. 7. 1995, odgovornost: ne
odgovarjata.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kuhar Stanislav, in direktorica Kuhar
Helena, oba Šenčur, Pipanova cesta 114,
oba imenovana 18. 7. 1995, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 1. 1996: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 264 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 524 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 525 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila iz-
delkov široke porabe; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7132 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7420 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 90001 Zbiranje in odvoz odpad-
kov.

Rg-35668

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01379 z dne 24. 1. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  PRIMA,  kemijski  izdelki,
d.o.o., Tržič, sedež: Na jasi 23, 4290 Tr-
žič, pod vložno št. 1/01053/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5373921
Firma: PRIMAKEM, d.o.o., Kemijski

izdelki, Tržič
Skrajšana firma: PRIMAKEM, d.o.o.,

Tržič
Sedež: Tržič, Mlaka 10.

Rg-35674

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00028 z dne 23. 1. 1996 pri sub-
jektu vpisa GROŠ, izvozno-uvozno pod-
jetje in obrtne storitve, d.o.o., Mavčiče,
sedež: Praše 58a, 4211 Mavčiče, pod vlož-
no št. 1/01145/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča vpis spremembe firme in skraj-
šane firme, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo sedeža, ustanoviteljev, oseb,
pooblaščenih za zastopanje, razširitev in

uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5377382
Firma: HAFA, pečarstvo, Radovljica,

d.o.o.
Skrajšana  firma:  HAFA,  Radovljica,

d.o.o.
Sedež: Radovljica, Ljubljanska 11a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Juhant Marko, izstop 23.

12. 1994, Kaufman Vladimir, Begunje, Be-
gunje 83, Schmid Josef Robert, Riedering,
Wendelsteinstr. 8, Lindauer Franz Xaver,
Riedering, Eichenstr. 6b in Singer Georg,
Riedering, Wolferkam 24, vsi vstopili 23.
12. 1994, vložili vsak po 375.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Juhant
Marko, razrešen 23. 12. 1994, Kaufman Vla-
dimir, Kaufman Vladimir, imenovan 23. 12.
1994, poslovodja.

Dejavnost, vpisana 23. 1. 1996: 205 Pro-
izvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 261
Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov;
262 Proizvodnja neognjevzdržne keramike,
razen tiste za gradbeništvo; proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 263 Proizvodnja zid-
nih in talnih keramičnih ploščic; 264 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 266 Pro-
izvodnja izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 267 Obdelava naravnega kamna;
268 Proizvodnja brusilnih sredstev in dru-
gih nekovinskih mineralnih izdelkov; 287
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 511 Posredništvo; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov.

Rg-35677

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02434 z dne 23. 1. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  PRIMA,  kemijski  izdelki,
d.o.o., Tržič, sedež: Na jasi 23, 4290 Tr-
žič, pod vložno št. 1/01053/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge, spremembo ustanovite-
ljev in uskladitev dejavnosti s klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5373921
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanovitelj: Šmid Rudi, Kranj, Britof

83, vstop 25. 1. 1990, vložek 1,089.360 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, Ažman Andre-
ja, izstopila 27. 5. 1994 in Šmid Samo,
Kranj, Britof 83, vstop 27. 5. 1994, vložek
512.640 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 23. 1. 1996: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje
sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pi-
jač; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pridelo-
vanje drugega sadja in začimb; 2411 Pro-

izvodnja tehničnih plinov; 2412 Proizvod-
nja barvil in pigmentov; 2413 Proizvodnja
drugih anorganskih osnovnih kemikalij;
2414 Proizvodnja drugih organskih osnov-
nih kemikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in
dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja plastič-
nih mas v primarni obliki; 2417 Proizvod-
nja sintetičnega kavčuka v primarni obliki;
2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in po-
dobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2441 Proizvodnja farmacevtskih surovin;
2442 Proizvodnja farmacevtskih preparatov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvod-
nja parfumov in toaletnih sredstev; 2462
Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Pro-
izvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fo-
tografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja ne-
posnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Pro-
izvodnja umetnih vlaken; 284 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 285 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; splošna mehanična de-
la; 286 Proizvodnja rezilnega in drugega
orodja, ključavnic, okovja; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 505 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 513 Tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno z živili, pija-
čami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 552 Dejavnost domov, kam-
pov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za
krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve
menz ter priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6021 Drug kopenski potniški promet
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na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda.

 Rg-35680

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01420 z dne 22. 1. 1996 pri sub-
jektu vpisa RADIO KRANJ – v ustanav-
ljanju, sedež: Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/00905/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča vpis lastninskega
preoblikovanja, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme, usta-
noviteljev, osnovnega kapitala, razširitev in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti in vpis članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5331463
Firma: RADIO KRANJ, podjetje za in-

formiranje  in  ekonomsko  propagando,
d.o.o.

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

govornostjo
Osnovni kapital: 12,436.000 SIT
Ustanovitelji: Občina Kranj, izstopila

13. 7. 1995, Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljublja-
na, Mala ulica 4, vložek 1,244.000 SIT, Slo-
venski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana,
Mala ulica 5, vložek 1,244.000 SIT, Sklad
RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vlo-
žek 3,786.000 SIT, Nadišar Ljubica, Tržič,
Zelenica 8, vložek 415.000 SIT, Rejc Mile-
na, Kranj, Janka Puclja 9, vložek 138.000
SIT, Pangeršič Danijel, Kranj, Rudija Pape-
ža 32, vložek 415.000 SIT, Močnik Milena,
Kranj, Jezerska 9d, vložek 415.000 SIT, Po-
trata Marjan, Kranj, Smledniška 122, vlo-
žek 345.000 SIT, Božič Breda, Kranj, Ki-
dričeva 38, vložek 485.000 SIT, Zaplotnik
Sonja, Preddvor, Srednja Bela 10a, vložek
415.000 SIT, Bešter Vinko, Kranj, Draga
Brezarja 18, vložek 415.000 SIT, Bauman
Robert, Kranj, Zariška 20, vložek 346.000
SIT, Štefančič Igor, Kranj, Jelenčeva 6, vlo-
žek 277.000 SIT, Bartolanc Mirko, Tržič,
Ročevnica 28, vložek 415.000 SIT, Colnar
Peter, Kranj, Mrakova 1, vložek 555.000
SIT, Flerin Milena, Kranj, Britof 284, vlo-
žek 485.000 SIT, Tomazin Peter, Duplje,
Žiganja vas 98, vložek 555.000 SIT in Jalo-
vec Boris, Kranj, Valjavčeva 4, vložek
485.000 SIT, vsi vstopili 13. 7. 1995, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Colnar Peter, Kranj, Mrakova 1, raz-
rešen in ponovno imenovan 12. 4. 1995 kot
začasni direktor, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Bauman Robert,
Božič Breda in Zaplotnik Sonja, vsi vstopili
13. 7. 1995.

Dejavnost, vpisana 22. 1. 1996: 221 Za-
ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2213 Izda-
janje revij in periodike; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Dru-
go založništvo; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 511 Posredništvo; 5118

Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6420 Telekomunika-
cije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomska propaganda;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve.

Vpis pravnih posledic lastninskega preob-
likovanja na podlagi odločbe Agencije RS za
prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
00386/00791-1995/BS z dne 1. 12. 1995.

Rg-35682

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02045 z dne 19. 1. 1996 pri sub-
jektu vpisa HRIBAR – BLESK, zasebna
družba za čiščenje in tehnično vzdrževa-
nje poslovnih in stanovanjskih prostorov,
pranje in čiščenje oblačil, najem čistilnih
strojev in naprav, poslovne in gospodar-
ske storitve, izdelava in popravilo tekstil-
nih predmetov ter trgovina na debelo in
drobno z neživilskimi proizvodi, Kranj,
sedež: Planina 3, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/01613/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge in spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5414938
Firma: HRIBAR – BLESK, družba za

čiščenje in tehnično vzdrževanje, poslov-
nih  in  stanovanjskih  prostorov,  Kranj,
d.o.o.

Osnovni kapital: 2,208.000 SIT
Ustanovitelj: Hribar Brane, Kranj, Rudi-

ja Papeža 32, vstop 27. 9. 1990, vložek
2,208.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-35681

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00003 z dne 22. 1. 1996 pod št.
vložka 1/05689/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5928907
Firma: HVT, podjetje za proizvodnjo,

trgovino in inženiring, d.o.o., Jesenice
Skrajšana firma: HVT, d.o.o., Jesenice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4270 Jesenice, Prihodi 24
Osnovni kapital: 2,150.000 SIT
Ustanovitelj: Rekar Joško, Jesenice, Pla-

nina pod Golico 74, vstop 20. 12. 1995,
vložek 2,150.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rekar Joško, Jesenice, Planina pod
Golico 74, imenovan 20. 12. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 1. 1996: 1421 Pri-
dobivanje gramoza in peska; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2030 Stavbno mizarstvo; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbe-
ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz be-
tona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2722 Proizvodnja jeklenih
cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno
valjanje ozkega traku; 2733 Hladno profili-
ranje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Druga pri-
marna predelava železa, jekla; proizvodnja
ferozlitin zunaj standardov ECSC; 2741 Pro-
izvodnja plemenitih kovin; 2751 Litje žele-
za; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih ko-
vin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
28511 Galavanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja  vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 2921 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 2923 Proizvodnja hladil-
nih in prezračevalnih naprav, razen za gos-
podinjstvo; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja trak-
torjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 2953 Proizvodnja strojev za
živilsko in tobačno industrijo; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4524 Hidrogradnja
in urejanje voda; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
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drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-

belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6010 Železniški promet; 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 60213 De-

javnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski
promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 6210 Zračni promet na rednih lini-
jah; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje, tehnični preizkusi in
analize; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-35685

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00015 z dne 19. 1. 1996 pri sub-
jektu vpisa MTS, trgovina, posredovanje
in storitve, d.o.o., Škofja Loka, sedež: Vir-
maše 51, 4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/02905/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
lja in zastopnika ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5561710
Firma: COTTON TRADE, d.o.o., pod-

jetje za uvoz in izvoz bombažnih izdel-
kov, Kranj

Skrajšana  firma:  COTTON  TRADE,
d.o.o., Kranj

Sedež: Kranj, Benedikova 21a
Ustanovitelja: Kreačič Igor, izstopil 28.

11. 1994, Klemenčič Edo, Kranj, Benediko-
va 27, vstop 31. 1. 1992, vložek 7,273.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Krea-
čič Igor, razrešen 28. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2121 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gos-
podinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2612 Oblikovanje
in obdelava ravnega stekla; 2615 Proizvod-
nja in oblikovanje drugih vrst stekla ter teh-
ničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvod-
nja gospodinjske in okrasne keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
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belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 71401 Izposojanje
športne opreme; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-35690

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00424 z dne 18. 1. 1996 pri subjektu
vpisa EFERS, finančne in računovodske sto-
ritve, d.o.o., Kranj, sedež: Mirka Vadno-
va 1, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/04034/00
vpisalo v sodni register tega sodišča vpis spre-
membe sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5684838
Sedež: Kranj, Partizanska 6.

Rg-35696

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01238 z dne 16. 1. 1996 pod št.
vložka 1/05686/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prenos iz Ljubljane, spremem-
bo firme in sedeža, povišanje osnovne vlo-
ge, spremembo ustanovitelja, uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s klasifikacijo s temi-
le podatki:

Matična št.: 5799392
Firma: TRENI, trgovina in gostinstvo,

d.o.o.
Skrajšana firma: TRENI, d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Savska c. 34
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Bojt Srečko, izstopil 1. 4.

1994, Bajželj Marko, Kranj, Delavska 47a,
vstop 1. 4. 1994, vložek 716.300 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja, Krč Samo, Kranj,
Galetova 7, vstop 22. 12. 1994, vložek
716.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja in
Pezdirc Rafael,  Kranj, Kocjanova ul. 16,
vstop 22. 12. 1994, vložek 75.400 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 16. 1. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-

ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5248 Trgovina na drobno v

drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Ljubljanskem sodišču pod vložno št.
1-17140-00.

Rg-35698

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00417 z dne 17. 1. 1996 pri sub-
jektu vpisa COUNSEL, poslovno svetova-
nje, d.o.o., Kranj, sedež: Mirka Vadnova
1, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/02881/00
vpisalo v sodni register tega sodišča vpis
uskladitve dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti in spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5558263
Sedež: Kranj, Partizanska 6
Dejavnost, vpisana 17. 1. 1996: 5113 Po-

sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvi-
jo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-35699

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02101 z dne 17. 1. 1996 pri sub-
jektu vpisa VIRAL, podjetje za proizvod-
njo, storitve in trgovino, Sovodenj, d.o.o.,
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sedež: Podjelovo Brdo 19, Sovodenj, pod
vložno št. 1/04085/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah in povišanje
osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5691559
Osnovni kapital: 1,543.000 SIT
Ustanovitelja: Rupar Aleš in Rupar Ire-

na, oba Sovodenj, Podjelovo Brdo 19, oba
vstopila 18. 8. 1992, vložek vsak po 771.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-35707

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02293 z dne 29. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa MIKRA – TRADE, podjetje za
trgovino, turizem, transport, gradbeniš-
tvo, izvoz ter uvoz, Jesenice, d.o.o., sedež:
Titova 39, 4270 Jesenice, pod vložno št.
1/04461/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge
in spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5739136
Osnovni kapital: 1,606.000 SIT
Ustanoviteljica: Kramar Milena, Jeseni-

ce, Titova 39, vstop 19. 3. 1993, vložek
1,606.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se dopolni z: osebne storitve
in storitve gospodinjstvom kot npr. pranje,
čiščenje in barvanje perila in oblačil ter dru-
ge osebne storitve in storitve gospo-
dinjstvom.

Rg-35716

Okrožno  sodišče  v  Kranju  je  s  skle-
pom Srg št. 94/02295 z dne 28. 2. 1996 pri
subjektu  vpisa  IB & I,  d.o.o.,  sedež:
Zapuže 3/a, 4275 Begunje, pod vložno št.
1/01945/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovne vloge s te-
mile podatki:

Matična št.: 5743010
Firma:  IB & I,  sport  management,

d.o.o., Zapuže
Skrajšana firma: IB & I, d.o.o., Zapuže
Osnovni kapital: 1,602.200 SIT
Ustanovitelj: Zupan Ivo, Begunje, Zapu-

že 3/a, vstop 27. 12. 1990, vložek 1,602.200
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-35722

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02384 z dne 28. 2. 1996 pri sub-
jektu vpisa OBLAK–LES, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Žiri, sedež: Opale 2, 4226
Žiri, pod vložno št. 1/02804/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah in povi-
šanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5550327
Sedež: Žiri, Opale 2
Ustanovitelj: Oblak Milan, Žiri, Opale 2,

vstop 12. 12. 1991, vložek 1,603.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-35739

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02194 z dne 23. 2. 1996 pri sub-
jektu vpisa ORKA, podjetje za trgovino,
turizem, šport, lov in ribolov, d.o.o., Bled,
pod vložno št. 1/04231/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev vpisa z za-

konom o gospodarskih družbah in poviša-
nje osnovne vloge s temile podatki:

Osnovni kapital: 1,503.700 SIT
Ustanovitelja: Gradnik Marko, Bled,

Ribenska c. 7 in Mikec Rok, Bled, Jaka
Bernarda 8, oba vstopila 27. 11. 1992, vlo-
žila vsak po 751.850 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-35754

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01419 z dne 15. 2. 1996 pri sub-
jektu vpisa INTER GOZD, trgovina in ser-
vis, d.o.o., Kranj, sedež: Staneta Žagarja
53, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/05260/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje in
uskladitev dejavnosti s klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5833728
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Sla-

vec Janez, razrešen 18. 10. 1995, zastopnik
Kotnik Alojz, Cerklje, Adergas 3, vstop
18. 10. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 1711 Pri-
prava in prednje vlaken bombažnega tipa;
1712 Priprava in predenje mikanke iz vla-
ken volnenega tipa; 1716 Proizvodnja šival-
nih sukancev; 1717 Priprava in predenje
drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje preje
bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje tipa
volnene mikanke; 1725 Tkanje druge tek-
stilne preje; 1740 Proizvodnja tekstilnih iz-
delkov, razen oblačil; 1752 Proizvodnja vr-
vi, motvozov, vrvic in mrež; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 205 Pro-
izvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2852 Splošna mehanična dela; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3661 Proizvodnja bižuteri-
je; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles,
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih

izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe.

Rg-35763

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02195 z dne 15. 2. 1996 pri sub-
jektu vpisa NEJA, trgovina na debelo in
drobno,  d.o.o.,  Šenčur,  sedež:  Srednja
vas  104,  4208  Šenčur,  pod  vložno  št.
1/04290/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in povišanje osnovne vloge
s temile podatki:

Matična št.: 5709245
Osnovni kapital: 1,510.154 SIT
Ustanoviteljica: Zorzut Majda, Šenčur,

Srednja vas 104, vstop 26. 1. 1993, vložek
1,510.154 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-35776

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00060 z dne 16. 2. 1996 pri sub-
jektu vpisa EUROTEAM, trgovsko pod-
jetje,  d.o.o.,  Jesenice,  sedež:  Maršala
Tita  41,  4270  Jesenice, pod  vložno  št.
1/04703/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo firme in sedeža, spremembo
ustanoviteljev in zastopnikov, spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5760232
Firma: EUROTEAM, storitveno pod-

jetje, d.o.o., Jesenice
Sedež: Jesenice, Kejžarjeva 21
Osnovni kapital: 1,774.527 SIT
Ustanovitelja: Lebar Franci, izstop 27.

12. 1994 in Lavrič Bojana, Jesenice, Kej-
žarjeva 21, vstop 27. 12. 1994, vložek
1,774.527 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Lebar
Franci, razrešen 27. 12. 1994, direktor La-
vrič Bojan, Jesenice, Kejžarjeva 21, imeno-
van 27. 12. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 16. 2. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Pro-
izvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-36463

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02365 z dne 4. 4. 1996 pri subjek-
tu vpisa CEGRAM, podjetje za promet z
gradbenim materialom, Podbrezje, d.o.o.,
sedež:  Podbrezje  26,  4203  Duplje,  pod
vložno št. 1/00371/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah in povišanje
osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5287880
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kavčič Milena in Kavčič

Rudi, oba Duplje, Podbrezje 26, vstopila
16. 6. 1989, vložila vsak po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-36451

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01325 z dne 29. 3. 1996 pod št.
vložka 1/05724/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča vpis ustanovitve javnega zavo-
da s temile podatki:

Matična št.: 5921678
Firma:  SREDNJA  GOSTINSKA  ŠO-

LA, Bled
Sedež: 4260 Bled, Prešernova 32
Ustanoviteljica: Vlada RS, Ljubljana,

Gregorčičeva 20, vstop 7. 9. 1995.
Dejavnost, vpisana 29. 3. 1996: 8022

Srednješolsko tehniško in poklicno in stro-
kovno izobraževanje; 8023 Vzgoja in izo-
braževanje v dijaških domovih.

Zavod je nastal z rezdelitvijo Srednje
gostinsko-turistične in ekonomske šole
(1/151/00) na 2 javna zavoda, in sicer: Sred-
nja ekonomsko turistična šola Radovljica
(1/5725/00) in Srednja gostinska šola Bled
(1/5724/00).

Rg-36453

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00255 z dne 27. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa JANEZ, podjetje za zastopa-
nje, posredništvo, uvoz in prodajo, Križe,
d.o.o., sedež: Sebenje 52, 4294 Križe, pod
vložno št. 1/01363/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah, povišanje os-
novne vloge, spremembo firme, sedeža in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5401488
Firma: JANEZ, podjetje za zastopanje,

finančno posredništvo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: JANEZ, Križe, d.o.o.
Sedež: Križe, Sebenje 42a
Osnovni kapital: 1,501.211 SIT
Ustanovitelj: Jazbec Janez, Križe, Sebe-

nje 52, vstop 13. 6. 1990, vložek 1,501.211
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se spremeni tako, da se briše
dosedaj vpisana in se vpiše: finančno po-
sredništvo, trgovinske storitve, trgovina na
debelo in drobno z neživilskimi in živilski-
mi proizvodi, organizacija in prirejanje sej-
mov, prevoz oseb in blaga v cestnem pro-
metu, proizvodnja usnjene obutve in galan-
terije, ekonomske, organizacijske in tehno-
loške storitve.

Rg-40821

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00268 z dne 10. 5. 1996 pod št.
vložka 1/05759/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5938767
Firma: PARALELEPIPED, podjetje za

matematične,  računalniške,  računovod-
ske in finančne storitve, d.o.o.

Skrajšana  firma:  PARALELEPIPED,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kranj, Pot v Bitnje 18
Osnovni kapital: 1,620.000 SIT
Ustanovitelji: Šilar Marija, Kranj, Pot v

Bitnje 18, Zalaznik Marko, Kranj, Predoslje
177, Šilar Nina, Kranj, Pot v Bitnje 18, vsi
vstop 1. 3. 1996, vložek vsak po 540.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šilar Marija, Kranj, Pot v Bitnje
18, imenovana 1. 3. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 5. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosiolcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-

meznimi deli in opremo; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
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električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7320 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja in humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje, ekonomska pro-
paganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9305 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-40823

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02490 z dne 8. 5. 1996 pri subjek-
tu vpisa SIMPLEKS, storitve in trgovina,
d.o.o., Kranj, sedež: Predoslje 30, Kranj,
pod vložno št. 1/02318/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, razširitev dejavnosti in spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 5515076
Skrajšana  firma:  SIMPLEKS,  d.o.o.,

Kranj
Sedež: Kranj, Predoslje 30
Osnovni kapital: 1,533,700 SIT
Ustanovitelja: Pogačnik Bojan in Pogač-

nik Bernarda, oba Kranj, Predoslje 30, oba
vstop 23. 4. 1991, vložek vsak po 766.850
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Po-
gačnik Bojan, razrešen 27. 5. 1994; direkto-
rica Pogačnik Bernarda, Kranj, Predoslje 30,
imenovana 23. 4. 1991, zastopa družbo brez
omejitev.

Od sedaj je dejavnost: servisiranje in po-
pravila motornih vozil in gradbenih strojev
in kmetijske mehaniazcije; trgovina na de-
belo in drobno z neživilskimi proizvodi; pre-
voz blaga in potnikov; leasing in renting
motornih vozil; gradbene storitve; zaključe-
na in obrtna dela v gradbeništvu; posredo-
vanje in zastopanje v prometu blaga in sto-
ritev; komercialni posli pri uresničevanju
funkcije prometa blaga in storitev; ekonom-
ske, organizacijske in tehnološke storitve;
računovodske storitve in računovodski
servis.

Rg-40824

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00343 z dne 8. 5. 1996 pod št.
vložka 1/05755/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5943914
Skrajšana firma: RAF, RAZDRIH IN

ČATER,  poslovni  servis,  d.n.o.,  Škofja
Loka

Skrajšana firma: RAF, RAZDRIH IN
ČATER, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Škofja Loka. Puštal 15
Ustanovitelja: Razdrih Franc, Škofja Lo-

ka, Frankovo naselje 163, Čater Dušan,
Škofja Loka, Puštal 15, oba vstop 22. 4.
1996, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Razdrih Franc, Škofja Loka, Franko-
vo naselje 163, zastopa družbo brez omeji-
tev; družbenik Čater Dušan, Škofja Loka,
Puštal 15, oba imenovana 22. 4. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 5. 1996: 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7450 Dejavnost agencij za zaposlo-
vanje in posredovanje delovne sile.

Rg-40825

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03337 z dne 8. 5. 1996 pri subjek-
tu  vpisa  PDP,  trgovina,  posredništvo,
zastopanje,  propaganda,  d.o.o.,  sedež:
Črnivec 18, 4243 Brezje, pod vložno št.
1/04068/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme, de-
javnosti, ustanoviteljev in zastopnikov, po-
višanje osnovne vloge, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5691508
Firma: DREML, trgovina, fotografija,

posredništvo, zastopanje in propaganda,
d.o.o.

Skrajšana firma: DREML, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,905.000 SIT
Ustanovitelji: Dremelj Janez, Brezje, Čr-

nivec 18, vložek 951.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Piber Janez, Ljubljana, Tre-
binjska 12, vložek 3.000 SIT, oba vstop 30.
3. 1992, odgovornost: ne odgovarja; Dre-
melj Zdenka, Brezje, Črnivec 18, vstop 25.
11. 1994, vložek 951.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Piber Janez, izstop 25. 11.
1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dremelj Janez, Brezje, Črnivec 18,
imenovan 30. 3. 1992, zastopa družbo brez
omejitev; Piber Janez in Piber Janez, oba
razrešena 25. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana 8. 5. 1996: 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in

gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9303 Druge storitve za nego te-
lesa.

Rg-40827

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02572 z dne 8. 5. 1996 pri subjek-
tu vpisa HOHNER, podjetje za trgovino
glasbenih instrumentov in umetniških del,
d.o.o., Begunje, sedež: Begunje 23, 4275
Begunje, pod vložno št. 1/01354/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev vpi-
sa z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5401763
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Avsenik Slavko in Avse-

nik Brigita, oba Ljubljana, Staničeva 33 B,
oba vstop 28. 6. 1990, vložek vsak po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-40828

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00166 z dne 8. 5. 1996 pod št.
vložka 1/05756/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5930308
Firma: PROKS, RADO ČUČNIK IN

DRUŽBENIK, projektiranje, računalniš-
tvo, knjigovodstvo, d.n.o., Bled

Skrajšana firma: PROKS, RADO ČUČ-
NIK IN DRUŽBENIK, d.n.o., Bled

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Bled, Cesta v Megre 8
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Ustanovitelj: Čučnik Rado, Celovec,
Feschnig strasse 71/615; Čučnik Janez,
Bled, Cesta v Megre 8, oba vstop 22. 2.
1996, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Čučnik Rado, Celovec, Feschnig strasse
71/615, zastopa družbo brez omejitev, Čuč-
nik Janez, Bled, Cesta v Megre 8, oba ime-
novana 22. 2. 1996, izvzet od zastopanja.

Dejavnost, vpisana 8. 5. 1996: 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje.

Rg-40829

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00172 z dne 8. 5. 1996 pod št.
vložka 1/05753/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5939367
Firma: SENSUS, d.o.o., gostinsko, sto-

ritveno podjetje, Škofja Loka
Skrajšana firma: SENSUS, d.o.o., Škof-

ja Loka
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Škofja Loka, Pevno 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Košir Viktor in Košir Ma-

teja, oba Škofja Loka, Pevno 15, oba vstop
4. 12. 1995, vložek vsak po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Košir Viktor, Škofja Loka, Pevno 15,
imenovan 4. 12. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana: 8. 5. 1996: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0125 Reja drugih živali, 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52482 Dejavnost
cvetličarn, 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah, 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln, 55112 Dejavnost penzio-
nov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln,
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah, 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
7440 Ekonomsko propagiranje, ekonomska
propaganda; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-40830

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00319 z dne 8. 5. 1996 pod št.
vložka 1/05757/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5942772
Firma:  CVETLIČARSTVO  TABOR,

storitve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana  firma:  CVETLIČARSTVO

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

govornostjo

Sedež: Naklo, Podbrezje 249
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Aljančič Andrej in Aljan-

čič Andrej, oba Naklo, Podbrezje 249, oba
vstop 30. 3. 1996, vložek vsak po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Aljančič Andrej, Naklo, Podbrezje
249, zastopa družbo brez omejitev, Aljan-
čič Andrej, Naklo, Podbrezje 249, pomoč-
nik direktorja, zastopa družbo brez omeji-
tev, prokuristka Aljančič Zdenka, Naklo,
Podbrezje 249, prokuristka Aljančič Urš-
ka, Naklo, Podbrezje 249, vsi imenovani
30. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana 8. 5. 1996: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih ži-
vali; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov,
vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 2010 Žaga-
nje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa,
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom;  52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah, 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni proemt; 6312 Skladiščenje; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7140 Iz-
posojanje izdelkov široke porabe; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini od-
stranjevanja trdnih odpadkov.

Rg-40831

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02552 z dne 8. 5. 1996 pri subjek-
tu vpisa JAKOPINA, podjetje za pletenje,
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Cerklje, sedež: Dvorje 22, 4207 Cerklje,
pod vložno št. 1/04320/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povišanje osnov-
ne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5712769
Osnovni kapital: 1,856.000 SIT
Ustanoviteljica: Potočnik Mateja, Cer-

klje, Dvorje 22, vstop 25. 1. 1993, vložek
1,856.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-40833

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02536 z dne 8. 5. 1996 pri subjek-
tu vpisa RESKI, finančne in računovod-
ske storitve, d.o.o., Bled, sedež: Cesta svo-
bode 32, 4260 Bled, pod vložno št.
1/02041/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povišanje osnovne vloge s temi-
le podatki:

Matična št.: 5472300
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Resman Majda, Bled,

Cesta svobode 32, vstop 3. 12. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-40836

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03230 z dne 8. 5. 1996 pri subjek-
tu vpisa TPJ, proizvodnja  in prodaja teh-
ničnih plinov, d.o.o., Jesenice, C. 1. maja
42, sedež: C. 1. maja 42, Jesenice, pod
vložno št. 1/04583/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo poslovnega
deleža, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5858054
Sedež: Jesenice, c. 1. maja 42
Ustanovitelja: SOL, S.p.a., Monza, Italija,

Piazza Diaz 1, vstop 15. 11. 1993, vložek
76,985.512 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; SIMEST, S.p.a., Rim, Italija, Via A. Far-
nese N. 4, vstop 25. 10. 1994, vložek
26,126.305 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpsiana 8. 5. 1996: 2411 Pro-
izvodnja tehničnih plinov; 2956 Proivzod-
nja strojev za druge posebne namene; 4010
Oskrba z elektriko; 4020 Oskrba s plinasti-
mi gorivi po plinovodni mreži; 4030 Oskrba
s paro in toplo vodo; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje, tehnični preizkusi in analize.

Rg-40838

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00211 z dne 8. 5. 1996 pod št.
vložka 1/05758/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5939798
Firma: AVTOKLEPARSTVO ZUPAN

IN ŠIMNIC, popravila in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: AVTOKLEPARSTVO

ZUPAN IN ŠIMNIC, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Kropa, Kropa 45 A
Ustanovitelja: Zupan Rok, Kropa, Kropa

45 A in Šimnic Agata, Kamna Gorica, Zgor-
nja Lipnica 21, oba vstop 12. 3. 1996, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
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Osebi, poolaščeni za zastopanje: direk-
tor Zupan Rok, Kropa, Kropa 45 A, zastopa
družbo brez omejitev,  Šimnic Agata, Kam-
na Gorica, Zgornja Lipnica 21, oba imeno-
vana 12. 3. 1996, namestnica dirketorja za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 5. 1996: 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-40839

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02595 z dne 8. 5. 1996 pri subjek-
tu vpisa STAR-LES, lesna in kmetijska
proizvodnja,  d.o.o.,  Selca,  sedež:  Spod-
nja Luša 14, 4227 Selca, pod vložno št.
1/03033/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povišanje os-
novnega kapitala in spremembo skrajšane
firme s temile podatki:

Matična št.: 5589274
Firma:  STARLES  STARMAN,  lesna

proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana  firma:  STARLES  STAR-

MAN, d.o.o., Sp. Luša
Osnovni kapital: 1,688.000 SIT
Ustanovitelj: Tavčar Janez, Selca, Sp.

Luša L4, vstop 14. 1. 1992, vložek
1,688.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-40840

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02266 z dne 7. 5. 1996 pri subjek-
tu vpisa VERNAR CONSULTING, d.o.o.,
Bled, sedež: Dolina 1, Zasip, 4260 Bled,
pod vložno št. 1/00439/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5293189
Firma: VERNAR CONSULTING, pod-

jetje za poslovno svetovanje, d.o.o., Bled
Skrajšana firma: VERNAR CONSUL-

TING, d.o.o., Bled
Sedež: Bled, Dolina 1, Zasip
Osnovni kapital: 4,380.000 SIT
Ustanoviteljica: Černe Metka, Bled, Do-

lina 1, Zasip, vstop 27. 6.  1990, vložek
4,380.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Od sedaj je dejavnost: ekonomske, orga-
nizacijske in tehnološke storitve v gospo-
darstvu; poslovno svetovanje; organiziranje
seminarjev in posvetov; založniška dejav-
nost; raziskovalno razvojne storitve v gos-
podarstvu; posredovanje in opravljanje pro-
meta blaga in storitev; marketing, ekonom-
ska propaganda in reklama; storitve grafič-
nega in industrijskega oblikovanja; finančno
računovodske storitve in obdelava podak-
tov; posli posredovanja z vrednostnimi pa-
pirji; pravno svetovanje in storitve; izdela-
va splošnih aktov; promet z nepremičnina-

mi; faktoring; gostinsko-nastanitvene stori-
tve; gostinsko-prehrambene storitve; leasing
osebnih avtomobilov; projektiranje objek-
tov ter nadzor nad gradnjo objektov.

Rg-40844

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02265 z dne 7. 5. 1996 pri subjek-
tu vpisa PTS, Škofja Loka, d.o.o., sedež:
Sveti  Duh  128,  4220  Škofja  Loka,  pod
vložno št. 1/00790/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5322430
Firma:  PTS,  Proizvodnja,  Trgovina,

Storitve, Škofja Loka, d.o.o.
Skrajšana  firma:  PTS,  Škofja  Loka,

d.o.o.
Sedež: Škofja Loka, Sveti Duh 128
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šubic Janez, Škofja Loka,

Sv. Duh 128, vstop 15. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-40845

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02483 z dne 7. 5. 1996 pri subjek-
tu vpisa AGROMIX LJUBNO, d.o.o., se-
dež: Ljubno 29, 4244 Podnart, pod vložno
št. 1/02170/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povišanje osnovne vloge s
temile podatki:

Matična št.: 5479657
Firma: AGROMIX, servis in trgovina,

d.o.o., Ljubno
Skrajšana  firma:  AGROMIX,  d.o.o.,

Ljubno
Sedež: Podnart, Ljubno 29
Osnovni kapital: 5,090.608 SIT
Ustanovitelj: Langus Jože, Podnart,

Ljubno 29, vstop 18. 1. 1991, vložek
5,090.608 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41565

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02701 z dne 23. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa MASTER TRADE, uvoz in iz-
voz, d.o.o., Kranj, sedež: Zlato polje 11,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/04057/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in povi-
šanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5677068
Osnovni kapital: 1,766.000 SIT
Ustanovitelj: Trilar Aleš, Kranj, Ljub-

ljanska c. 31 A, vstop 14. 10. 1992, vložek
1,766.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41743

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg  št.  95/01485  z  dne  28.  6.  1996  pri
subjektu  vpisa  MLADINSKI  SERVIS
KRANJ, p.o., sedež: Stritarjeva 5, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00061/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pravne posledice
lastninskega preoblikovanja, spremembo
firme, kapitala, ustanoviteljev in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5157684
Firma: MLADINSKI SERVIS KRANJ,

d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kranj, Stritarjeva 5
Osnovni kapital: 22,560.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15 in Slovenski odškod-
ninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vlo-
žek vsak po 2,256.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata; Sklad RS za razvoj, Ljubljana,
Kotnikova 28, vložek 8,770.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja, Bidar Damjana,
Kranj, Mlakarjeva 20, vložek 3,168.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Križaj Jošt,
Mlakarjeva 20, vložek 70.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja, Beton Tanja, Predd-
vor, Hotemaže 70, vložek 4.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Beton Gorazd,
Preddvor, Hotemaže 70, vložek 2,998.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Beton Pe-
ter, Predvor, Hotemaže 70, vložek 3,038.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja, vsi vstop
23. 10. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Be-
ton Peter, Preddvor, Hotemaže 70, razrešen
23. 10. 1995 in ponovno imenovan 23. 10.
1995 kot začasni direktor družbe, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 6. 1996: 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7450 Dejavnost agencij za za-
poslovanje in posredovanje delovne sile;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe št. LP
00475/01070-1995/KR z dne 20. 12. 1995
Agencije za prestrukturiranje in privatiza-
cijo.

Rg-41747

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02710 z dne 4. 6. 1996 pri subjek-
tu vpisa TRMA, zastopstvo in trgovina
Kranj, d.o.o., sedež: Partizanska 32, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/02237/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poviša-
nje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5565472
Osnovni kapital: 1,552.000 SIT
Ustanoviteljica: Treven Mateja, Šenčur,

Voglje, Krožna pot 11, vstop 7. 2. 1991,
vložek 1,552.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-41754

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg  št.  95/01485  z  dne  28.  6.  1996  pri
subjektu  vpisa  MLADINSKI  SERVIS
KRANJ, p.o., sedež: Stritarjeva 5, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00061/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča vpis pravnih po-
sledic lastninskega preoblikovanja, spre-
membo firme, vpis kapitala, ustanoviteljev
in uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5157684
Firma: MLADINSKI SERVIS KRANJ,

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

govornostjo
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Sedež: Kranj, Stritarjeva 5
Osnovni kapital: 22,560.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložek 2,256.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5, vložek 2,256.000 SIT, Sklad
RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vlo-
žek 8,770.000 SIT, Bidar Damjana, Kranj,
Mlakarjeva 20, vložek 3,168.000 SIT, Kri-
žaj Jošt, Kranj, Mlakarjeva 20, vložek
70.000 SIT, Beton Tanja, Preddvor, Hote-
maže 70, vložek 4.000 SIT, Beton Gorazd,
Preddvor, Hotemaže 70, vložek 2,988.000
SIT in Beton Peter, Preddvor, Hotemaže 70,
vložek 3,038.000 SIT, vsi vstopili 23. 10.
1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Be-
ton Peter, Preddvor, Hotemaže 70, razrešen
in ponovno imenovan dne 23. 10. 1995 kot
začasni direktor družbe, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 6. 1996: 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7450 Dejavnost agencij za za-
poslovanje in posredovanje delovne sile;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe št. LP
00475/01070-1995/KR z dne 20. 12. 1995
Agencije za prestrukturiranje in privatiza-
cijo.

Rg-41755

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02985 z dne 28. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa ORI, podjetje za inženiring,
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Šenčur,
sedež:  Pajerjeva  12,  4208  Šenčur,  pod
vložno št. 1/03253/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, spremembo firme in skrajšane firme
s temile podatki:

Matična št.: 5595037
Firma: ORI – REBERNIK, podjetje za

inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Šenčur

Skrajšana firma: ORI – REBERNIK,
d.o.o., Šenčur

Osnovni kapital: 2,369.400 SIT
Ustanovitelj: Rebernik Ivan, Šenčur, Pa-

jerjeva 12, vstop 24. 3. 1992, vložek
2,369.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41759

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01300 z dne 21. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa ALPSKI LETALSKI CENT-
ER LESCE BLED, p.o., sedež: Begunjska
10, 4248 Lesce, pod vložno št. 1/00174/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje v javni gospodarski zavod, spre-
membo firme, ustanovitelja, pooblastil za-
stopnika in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5145589
Firma: ALPSKI LETALSKI CENTER

LESCE–BLED
Pravnoorg. oblika: zavod

Sedež: Lesce, Begunjska 10
Ustanoviteljica: Občina Radovljica, Ra-

dovljica, Gorenjska c. 19, vstop 15. 3. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Burja

Pavel, Žirovnica, Breznica 46, razrešen 28.
8. 1995 in ponovno imenovan 29. 8. 1995
kot v.d. direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev, razen pri sklepanju pogodb o na-
kupu, prodaji in dajanju v najem ali najema-
nju osnovnih sredstev nad vrednosti
1,000.000 SIT potrebuje sklep upravnega
odbora zavoda.

Dejavnost, vpisana 21. 6. 1996: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5530
Gostinske storitve prehrane; 6220 Izredni
zračni promet; 6323 Druge pomožne dejav-
nosti v zračnem prometu; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
8041 Dejavnost vozniških šol.

Rg-41761

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00425 z dne 21. 6. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  GORENJSKA  LEKARNA
KRANJ, sedež: Gosposvetska ul. 12, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00250/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5053838
Dejavnost, vpisana 21. 6. 1996: 24420

Proizvodnja farmacevtskih preparatov;
52310 Dejavnost lekarn; 85143 Druge
zdravstvene dejavnosti, d.n.

Rg-41763

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02575 z dne 26. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa DIMARK, proizvodno in tr-
govsko podjetje, Kranj, d.o.o., sedež: Ul.
Juleta  Gabrovška  19,  4000  Kranj,  pod
vložno št. 1/02333/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge in spremembo osebe, pooblaščene za
zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5512913
Osnovni kapital: 2,141.000 SIT
Ustanovitelj: Marjanović Petar, Kranj,

Župančičeva ulica 11, vstop 10. 3. 1991,
vložek 2,141.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mar-
janović Petar, razrešen 31. 5. 1994, direktor
Marjanović Dimitrij, Kranj, Župančičeva
11, imenovan 31. 5. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-41764

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03057 z dne 26. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa MEPAX, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Kranj, sedež: Planina 5,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/04974/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in povi-
šanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5780608
Osnovni kapital: 1,505.400 SIT
Ustanovitelj: Pavlica Sreto, Kranj, Pla-

nina 5, vstop 28. 6. 1993, vložek 1,505.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41765

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03072 z dne 26. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa VEPRO, kovinska galanterija,
d.o.o., Mojstrana, sedež: Dovje 11g, 4281
Mojstrana, pod vložno št. 1/01376/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge in spremembo imena
ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5403677
Osnovni kapital: 1,977.600 SIT
Ustanovitelja: Velkavrh Ladislav, Moj-

strana, Dovje 11g, vstop 25. 5. 1990, vložek
1,967.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Pretnar Vinko, izstop 5. 9. 1994, Pretnar
Vincenc, Mojstrana, Triglavska 52, vstop
5. 9. 1994, vložek 10.200 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-41767

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02860 z dne 21. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa JMJ, trgovsko in storitveno
podjetje, Cerklje, d.o.o., sedež: Praprot-
na polica 23, 4207 Cerklje, pod vložno št.
1/01469/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povišanje osnovne vloge s temi-
le podatki:

Matična št.: 5410835
Osnovni kapital: 1,890.000 SIT
Ustanovitelja: Jenko Jana in Jenko Mar-

tin, oba Cerklje, Praprotna polica 23, oba
vstop 26. 6. 1990, vložila vsak po 945.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-41768

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02863 z dne 21. 6. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  BREZA,  trgovsko  podjetje,
d.o.o., Duplje, sedež: Podbrezje št. 109,
4203 Duplje, pod vložno št. 1/00578/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in povi-
šanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5334527
Osnovni kapital: 8,067.341 SIT
Ustanovitelja: Grašič Matko, Podnart,

Gobovce št. 10 in Grašič Anica, Kranj, Ul.
Draga Brezarja 48, oba vstop 24. 10. 1989,
vložila vsak po 4,033.670,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-41773

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03181 z dne 17. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa ORLOVINA, podjetje za trgo-
vino  in  storitve,  d.o.o.,  Kranj,  sedež:
Hrastje 230, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/03175/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5865182
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Gorenjc Janez, Kranj,

Hrastje 230, vstop 12. 3. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 17. 6. 1996: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
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tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 5540 Točenje pijač in napitkov.

Rg-41779

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02554 z dne 20. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa JEZERJAN, trgovsko podjet-
je, d.o.o., sedež: Zg. Jezersko 82, 4206 Zg.
Jezersko, pod vložno št. 1/04638/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge in spremembo imena
ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5750482
Osnovni kapital: 1,501.600 SIT
Ustanovitelj: Dolžan Florijan, izstop 6.

6. 1994, Dolžan Florjan, Kranj, Dolenčeva
pot 13, vstop 6. 6. 1994, vložek 1,501.600
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41780

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02864 z dne 20. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa ŠURC, hotelsko-turistično
podjetje, Rateče, d.o.o., sedež: Planica 86,
4283 Rateče, pod vložno št. 1/00502/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in povi-
šanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5299845
Osnovni kapital: 4,966.785,60 SIT
Ustanovitelja: Šalej Aleš, Rateče, Plani-

ca 86, vstop 6. 11. 1989, vložek
2,533.753,80 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja, Šalej Alojzija, Rateče, Planica 86, vs-
top 6. 4. 1990, vložek 2,433.031,80 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41783

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02824 z dne 20. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa TURBO, proizvodno-trgovsko
podjetje, d.o.o., Gozd Martuljek, sedež:
Korzika  6,  4282  Gozd  Martuljek,  pod
vložno št. 1/02604/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5529298
Osnovni kapital: 2,082.714,29 SIT
Ustanovitelj: Pavlovčič Miran, Gozd

Martuljek, Korzika 6, vstop 2. 12. 1993,

vložek 2,082.714,29, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-41786

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00348 z dne 20. 6. 1996 pod št.
vložka 1/05796/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5943094
Firma: PBL, projektivni biro Lunar,

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

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Kidričeva 4a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lunar Ivan, Naklo, Cegel-

nica 6, vstop 25. 4. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lunar Ivan, Naklo, Cegelnica 6, ime-
novan 25. 4. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 20. 6. 1996: 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-41791

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00514 z dne 20. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa ORODJARSTVO, izdelava in
popravilo kovinskih izdelkov in opreme,
d.o.o., Šenčur, sedež: Mlakarjeva 63, 4208
Šenčur, pod vložno št. 1/00086/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in povi-
šanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5010390
Firma: ORODJARSTVO, izdelava in

popravilo kovinskih izdelkov in opreme,
d.o.o., Šenčur

Ustanovitelji: Drnovšek Lijana, Šenčur,
Mlakarjeva 63, vložek 4,568.316,06 SIT,
Kržišnik Franc, Kranj, Ul. 31. divizije 18,
vložek 207.784,50 SIT, Mihelič Darko,
Duplje, Duplje 196, vložek 42.451,64 SIT,
Pilar Franc, Šenčur, Sušnikova 15, vložek
181.912,50 SIT, Podjed Jožef, Šenčur, Sred-
nja vas 63, vložek 205.520,70 SIT, Ropret
Vladimir, Šenčur, Mlakarjeva 33, vložek
91.306,60 SIT in Žbogar Iztok, Naklo, Po-
dreber 5, vložek 92.708 SIT, vsi vstopili 4.
12. 1991, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-41797

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02795 z dne 18. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa WEBER, podjetje za proizvod-
njo in trgovino s hidravličnimi in pnev-
matskimi napravami, d.o.o., Škofja Loka,
sedež: Stara Loka 36, 4220 Škofja Loka,
pod vložno št. 1/00451/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povišanje osnov-
ne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5294827
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Veber Jože, Škofja Loka,

Stara Loka 36, vstop 2. 10. 1989, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41799

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00409 z dne 18. 6. 1996 pod št.

vložka 1/05775/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev tuje podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5940079
Firma:  TEXING  TEKSTIL  ENGI-

NEERING HANDELS GmbH, PODRUŽ-
NICA BLED

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 4260 Bled, Kumerdejeva 4
Ustanovitelj: TEXING TEKSTIL ENGI-

NEERING HANDELS, GmbH, Ehni-
gen/Donau, Landgarbweg 19, vstop 1. 6.
1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Angela Lah, Ljubljana, Ul. Nadgo-
riških borcev 36, imenovana 1. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1996: 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-41804

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00456 z dne 18. 6. 1996 pod št.
vložka 1/05791/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5949343
Firma: AMIKA, posredništvo in stori-

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

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Ul. Draga Brezar-

ja 16
Osnovni kapital: 1,775.000 SIT
Ustanoviteljica: Jereb Irena Marija,

Kranj, Ul, Draga Brezarja 16, vstop 3. 6.
1996, vložek 1,775.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jereb Irena Marija, Kranj, Ul. Dra-
ga Brezarja 16, imenovana 3. 6. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7470
Čiščenje stavb; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic.

Rg-41814

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00313 z dne 12. 6. 1996 pod št.
vložka 1/05787/00 vpisalo v sodni register
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tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5943051
Firma: STMG – STIRN MARKETING,

d.o.o., trgovina in storitve, Kranj
Skrajšana firma: STMG – STIRN MAR-

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

govornostjo
Sedež: 4000, Kranj, Gradnikova ul. 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Stirn Herbert, Kranj, Grad-

nikova ul. 4, vstop 15. 4. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stirn Herbert, Kranj, Gradnikova
ul. 4, imenovan 15. 4. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1996: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0130 Mešano kmetijstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih sto-
ritev; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1581 Proizvod-
nja kruha, svežega peciva in slaščic; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles,
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143

Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6420 Telekomunikacije; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6720 Pomožne de-

javnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9131
Dejavnost verskih organizacij; 9133 Dejav-
nost drugih organizacij, d.n.; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribuci-
ja filmov in videofilmov; 9213 kine-
matografska dejavnost; 9220 Radijska in tel-
evizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustavarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-41819

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02506 z dne 13 6. 1996 pri sub-
jektu   vpisa   ASCOM,   import-export,
Kranj, d.o.o., sedež: Kidričeva 11, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/04211/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poviša-
nje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5704146
Osnovni kapital: 1,688.902 SIT
Ustanovitelj: Sofronievski Aleksander,

Kranj, Kidričeva 11, vstop 15. 11. 1992,
vložek 1,688.902 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-41839

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02518 z dne 4. 6. 1996 pri subjek-
tu vpisa PERFECT KRANJ, D.O.O., se-
dež: Betonova 13a, 4000 Kranj, pod vlož-
no št. 1/01553/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in povišanje osnovne vloge
s temile podatki:

Matična št.: 5415276
Firma: PERFECT, podjetje za trgovi-

no,  marketing  in  posredovanje,  d.o.o.,
Kranj

Skrajšana  firma:  PERFECT,  Kranj,
d.o.o.

Sedež: Kranj, Betonova 13a
Osnovni kapital: 1,559.000 SIT
Ustanoviteljica: Bukovnik Emilija, Kranj,

Betonova 13a, vstop 8. 9. 1990, vložek
1,559.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41843

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00408 z dne 3. 6. 1996 pod št.
vložka 1/05780/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5949076
Firma: LAMA TECHNIK, d.o.o., tr-

govsko gostinska družba
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Skrajšana  firma:  LAMA  TECHNIK,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4208 Šenčur, Delavska cesta 2b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ignjič Marko, Ljubljana,

Ulica bratov Učakar 26 in Ferlan Ladislav,
Škofja Loka, Partizanska cesta 47, oba vs-
top 21. 5. 1996, vložek vsak po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ignjič
Marko, Ljubljana, Ulica bratov Učakar 26,
poslovodja-direktor, zastopa družbo brez
omejitev, Ferlan Ladislav, Škofja Loka, Par-
tizanska cesta 47, poslovodja-direktor, za-
stopa družbo brez omejitev, oba imenovana
21. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana 3. 6. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles, trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;

5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-

penskih vozil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje, eko-
nomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9302 Dejavnost frizerskih kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Rg-41845

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03073 z dne 4. 6. 1996 pri subjek-
tu vpisa ŠENK TRADE, proizvodno in tr-
govsko  podjetje,  d.o.o.,  Kranj,  sedež:
Britof  23,  4000  Kranj,  pod  vložno  št.
1/03504/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povišanje osnovne vloge s temi-
le podatki:

Matična št.: 5619777
Osnovni kapital: 5,095.000 SIT
Ustanovitelji: Šenk Gregor, Kranj, Bri-

tof 21, Šenk Rafael, Šenk Franjo in Šenk
Primož, vsi Kranj, Britof 23, vsi vstopili 25.
3. 1992, vložek vsak po 1,273.750 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo.

MARIBOR

Rg-105611

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01419 z dne 3. 3. 1997 pri
subjektu vpisa TRGOVSKO PODJETJE
KVIK  d.d.,  Gosposka  ulica  8–10, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/00919/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča vpis pravnih
posledic lastninskega preoblikovanja, spre-
membo firme, družbenikov, osnovnega ka-
pitala, statuta in vpis članov nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 525934700
Firma: KIVIK, trgovsko podjetje d.d.
Osnovni kapital: 485,440.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, Slovenski odškodnin-
ski sklad, Ljubljana, Gregorčičeva 25, vsto-
pila 9. 12. 1996, vložek vsak po 48,540.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata, Sklad RS
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za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
9. 12. 1996, vložek 341,730.000 SIT in upra-
vičenci interne razdelitve TP Kvik, Mari-
bor, Gosposka 8–10, vložek 46,630.000 SIT,
vstopili 9. 12. 1996, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Člani nadzornega sveta: Škulj Dragica,
Letonja Majda, Mrgole Jožica, Kokol Mari-
na, Gavez Sonja in Zagrajšek Mitja, vsi vsto-
pili 9. 12. 1996.

Lastninsko preoblikovanje se vpiše na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo šte-
vilka LP 00984/01076-1996/GV z dne
12. 12. 1996.

MURSKA SOBOTA

Rg-110

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01296 z dne 16. 12. 1996
pri subjektu vpisa ELSAT, Prodajni inže-
niring, Gornja Radgona, d.o.o., sedež: Ci-
ril Metodova c. 3, 9250 Gornja Radgona,
pod vložno št. 1/00310/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, osnovnega kapitala, ustanoviteljev,
dejavnosti, zastopnikov in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5309280
Firma:  ELSAT  Prodajni  inženiring,

Radenci, d.o.o.
Skrajšana firma: ELSAT, Radenci d.o.o.
Sedež: Radenci, Nazorjeva 13
Osnovni kapital: 1,856.000 SIT
Ustanovitelji: Poredoš Boris, Radenci,

Nazorjeva 13, vstopil 27. 12. 1989, vložil
1,106.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vlaj Marjan, izstopil 12. 9. 1991; Golob
Marjan, Gornja Radgona, Črešnjevci 23,
vstopil 22. 11. 1990, vložil 303.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Uran Anita, Mu-
ta, Cesta ob potoku 1, vstopila 1. 1. 1994,
vložila 447.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pokrivač Ivan, izstopil 1. 1. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Poredoš Boris, razrešen 1. 1. 1994, di-
rektorica Uran Anita, Muta, Cesta ob poto-
ku 1, imenovana 1. 1. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1996:
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih spre-
jemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka in slike; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-

naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210  Svetovanje  o računalniških  napra-
vah; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-111

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00340 z dne 19. 12. 1996
pri subjektu vpisa SEGRAP, podjetje, se-
paracija, gradbeništvo, prevozi Ljutomer,
p.o., sedež: Glavni trg 13/I, 9240 Ljuto-
mer, pod vložno št. 1/00031/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko preob-
likovanje družbenega podjetja v družbo z
omejeno odgovornostjo ter spremembo fir-
me, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5072182
Firma: SEGRAP rudarstvo, proizvod-

nja in gradbeništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: SEGRAP, d.o.o., Lju-

tomer
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljutomer, Glavni trg 13/I
Osnovni kapital: 38,097.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

sko invalidskega zavarovanja, d.d., Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložek 3,810.000 SIT;
Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložek 3,810.000 SIT;
Sklad RS za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotni-
kova 28, vložek 19,788.000 SIT, Možina
Miran, Ljutomer, Slavka Osterca 8, vložil
242.000 SIT; Rižnar Marjan, Ljutomer, Pri-
stava 30, vložil 386.000 SIT; Heric Marjan,
Križevci, Boreci 2, vložila 360.000 SIT;
Studnička Milena, Ljutomer, Cuber 17/A,
vložila 626.000 SIT; Kapun Stanko, Ljuto-
mer, Jana Baukarta 23, vložil 406.000 SIT;
Babič Igor, Ljutomer, Mota 49, vložil
350.000 SIT; Šiftar Franc, Ljutomer, Pod-
gradje 21, vložil 360.000 SIT; Zadravec
Marjan, Ljutomer, Branoslavci 1, vložil
310.000 SIT; Belovič Martin, Ljutomer,
Veščica 9/C, vložil 376.000 SIT; Sabotin
Danilo, Ljutomer, Cven 4, vložil 242.000
SIT; Urleb Judita Tratnik, Ljutomer, Zac-
herlova 12, vložila 242.000 SIT; Majerič
Anton, Ljutomer, Šprinc 15/A, vložil
368.000 SIT; Trstenjak Zvonko, Ljutomer,
Radomerje 14, vložil 380.000 SIT; Cimer-
man Anton, Ljutomer, Pristava 13, vložil
360.000 SIT; Blagovič Miran, Ljutomer,
Branoslavci 20/E, vložil 1,128.000 SIT;
Zver Daniel, Ljutomer, Kidričeva ul. 1, vlo-
žil 82.000 SIT; Štefanec Miran, Veržej, Ul.
J. Gaberca 4, vložil 4.000 SIT; Zver Mar-
jan, Ljutomer, Kidričeva ul. 21, vložil
282.000 SIT; Kosi Miro, Veržej, Krapje 40,
vložil 242.000 SIT; Kolarič Marjan, Kri-
ževci, Gajševci 7, vložil 320.000 SIT; Ko-
šar Irma, Ljutomer, Jana Baukarta 10, vlo-
žila 500.000 SIT; Horvat Janko, Ljutomer,

Cven 79/A, vložil 348.000 SIT; Pirher Alen-
ka, Ljutomer, Užiška 9, vložila 109.000 SIT;
Rižnar Helena, Ljutomer, Pristava 30, vlo-
žila 320.000 SIT; Heric Sandra, Križevci,
Boreci 2, vložila 80.000 SIT; Heric Dejan,
Križevci, Boreci 2, vložil 80.000 SIT; Zver
Sašo, Ljutomer, Kidričeva ul. 21, vložil
80.000 SIT; Štefanec Emilija, Ljutomer, Ce-
zanjevci 17/C, vložila 167.000 SIT; Heric
Anton, Križevci, Križevci 36, vložil 49.000
SIT; Blagovič Nenad, Ljutomer, Branoslav-
ci 20/E, vložil 46.000 SIT; Blagovič Deivid,
Ljutomer, Branoslavci 20/E, vložil 80.000
SIT; Blagovič Janko, Ljutomer, Branoslav-
ci 23, vložil 167.000 SIT; Blagovič Helena,
Branoslavci 23, vložila 320.000 SIT; Zu-
pančič Cvetka, Ljutomer, Branoslavci 20/E,
vložila 127.000 SIT; Lebar Karel, Ljuto-
mer, Pristava 26, vložil 320.000 SIT; Belcl
Dušan, Veržej, Krapje 45/A, vložil 94.000
SIT; Cimerman Štefan, Ljutomer, Šprinc 24,
vložil 74.000 SIT; Heric Borut, Ljutomer,
Branoslavci 12, vložil 2.000 SIT; Jakopič
Dominik, Štrigova, Željezna gora 131, vlo-
žil 108.000 SIT; Jakopič Zvonko, Štrigova,
Željezna gora 136/A, vložil 110.000 SIT;
Krajnc Anton, Mala Nedelja, Radoslavci 13,
vložil 86.000 SIT; Novak Stjepan, Štrigova,
Željezna gora, vložil 110.000 SIT; Pušenjak
Ivan, Ljutomer, Volkmerjeva 2, vložil
94.000 SIT; Sudec Slavko, Ljutomer, Ko-
priva 17, vložil 74.000 SIT; Prelog Branko,
Ljutomer, Branoslavci 1/A, vložil 2.000
SIT; Bolkovič Tone, Ljutomer, Ul. I. Slov.
tab. 6, vložil 2.000 SIT; Kunčič Majda, Lju-
tomer, Stročja vas 4, vložila 2.000 SIT; Pe-
tek Marjan, Križevci, Križevci 46, vložila
2.000 SIT in Kralj Marjan, Ljutomer, Presi-
ka 8/A, vložil 70.000 SIT, vsi vstopili 1. 1.
1993, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Blagovič Miran, razrešen 19. 9. 1996;
direktor Blagovič Miran, Ljutomer, Brano-
slavci 20/E, imenovan 19. 9. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1996:
2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
00834/00138-1996/TP z dne 29. 10. 1996.

Rg-112

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00141 z dne 16. 12. 1996
pri subjektu vpisa ALMA, avto šola Ver-
žej, d.o.o., sedež: Mladinska ulica 23, 9241
Veržej, pod vložno št. 1/00720/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benikov, dejavnosti, zastopnikov in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5432758
Sedež: Veržej, Mladinska ulica 23
Ustanovitelja: Senčar Marija, izstopila

22. 4. 1996; Makoter Darja, Ljutomer, Cven
23, vstopila 22. 4. 1996, vložila 848.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Makoter Darja, Ljutomer, Cven 23,
imenovana 22. 4. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1996:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
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jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 74831 Prevajanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
0101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-113

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00216 z dne 17. 12. 1996
pri subjektu vpisa JEKLOTEHNA TEO-
TEN, Podjetje za proizvodnjo in trgovino
Ljutomer, d.o.o., sedež: V. Prekomorske
brigade 17, 9240 Ljutomer, pod vložno št.
1/00977/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, dejavnosti in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5499291
Firma: TEO-TEN, d.o.o., podjetje za

proizvodnjo in trgovino, Ljutomer
Skrajšana firma: TEO-TEN, d.o.o.
Ustanovitelj: Horvat Milan, Ljutomer, V.

Prekomorske brigade 17, vstopil 1. 10. 1991,
vložil 5,124.094,20 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Horvat Mihalič Natalija, Ljutomer,
V. Prekomorske brigade 17, imenovana 17.
6. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 12. 1996:
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-

ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Rg-114

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01310 z dne 17. 12. 1996
pri subjektu vpisa T G P OZMEC – trgov-
sko in prevozniško podjetje Velika Pola-
na, d.o.o., sedež: Velika Polana št. 164/A,
9225  Velika  Polana,  pod  vložno  št.
1/00680/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5412480
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ozmec Rozina in Ozmec

Slavko oba iz Velike Polane, Velika Polana
164/A, vstopila 27. 9. 1990, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-115

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00448 z dne 18. 12. 1996
pri subjektu vpisa T G P OZMEC – trgov-
sko in prevozniško podjetje Velika Pola-
na, d.o.o., sedež: Velika Polana št. 164/A,
9225  Velika  Polana,  pod  vložno  št.
1/00680/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5412480
Firma:  T G P  OZMEC  –  trgovsko,

gradbeno in prevozniško podjetje Velika
Polana, d.o.o.

Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1996:
14110 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 14120 Pridobivanje apnenca, sadre
in krede; 14130 Pridobivanje skrilavcev;
14210 Pridobivanje gramoza in peska;
14220 Pridobivanje gline in kaolina; 14500
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
20300 Stavbno mizarstvo; 45110 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 45120 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 45210 Splošna
gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 45230 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
45240 Hidrogradnja in urejanje voda; 45250

Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45310 Električne inštalacije; 45320
Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 45340 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 45500 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50500 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51310 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51470 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 51510 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
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padki; 51620 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 52230 Trgovina na drobno z ribami, ra-
ki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52330 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 60240 Cestni tovor-
ni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 65210 Finančni
zakup (leasing); 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem.

Rg-116

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00342 z dne 6. 12. 1996
pod vložno št. 1/02272/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev javnega za-
voda s temile podatki:

Matična št.: 5986435
Firma:  MLADINSKI  INFOROMA-

TIVNI IN KULTURNI KLUB
Skrajšana firma: MIKK
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Murska Sobota, Kocljeva 14
Ustanovitelj: Mestna občina Murska So-

bota, Murska Sobota, Kardoševa 2, vstop
21. 12. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Džuban Tadej, Murska Sobota, Vrt-
na ulica 3, imenovan 31. 1. 1996, zastopa
družbo z omejitvijo, da vse pogodbe sklepa
po sklepu sveta zavoda.

Dejavnost, vpisana dne 6. 12. 1996: 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7440 Ekonomska propaganda;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-

niških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9213
Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska
in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92511
Dejavnost knjižnic; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-117

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 448/94 z dne 12. 9. 1995 pri
subjektu vpisa RP TRADE, podjetje za tr-
govino, gostinstvo, izvoz in uvoz Ljuto-
mer, d.o.o., pod vložno št. 1/1829/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo,
ki glasi: Ljutomer, Glavni trg 14.

Rg-118

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00134 z dne 28. 11. 1996
pod vložno št. 1/02269/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5944163
Firma: IDEA – RADIO RADIO, Druž-

ba za tržno komuniciranje in svetovanje,
d.o.o.

Skrajšana firma: IDEA – RADIO RA-
DIO, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Murska Sobota, Staneta Roz-
mana 1 C

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Celec Štefan, Murska So-

bota, Štefana Kovača 22A, vložil 750.000
SIT; Vidmar Lenko, Jarenina, Vukovski dol
15, vložil 150.000 SIT in Vidmar Zvonka,
Jarenina, Vukovski dol 15, vložila 600.000
SIT, vsi vstopili 22. 4. 1996, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Celec Štefan, Murska Sobota, Štefana Ko-
vača 22A, imenovan 7. 10. 1996, zastopa
družbo z omejitvijo, da sprejema obveznosti
za družbo, najema posojila ali nabavlja ne-
premičnine do zneska 1,500.000 SIT.

Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1996:
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomska propaganda; 74831 Prevajanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9240 Dejavnost ti-
skovnih agencij.

Rg-119

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00259 z dne 15. 1. 1997
pri subjektu vpisa COAL, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., sedež: Peti-
šovci, Nova 1, 9220 Lendava, pod vložno

št. 1/01334/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, osnov-
nih vložkov, dejavnosti, pooblastil, oseb,
pooblaščenih za zastopanje in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5595517
Sedež: Lendava, Petišovci, Nova 1
Ustanovitelji: Cofek Milan, Lendava,

Mlinska 10, vložil 543.019,75 SIT, vstopil
21. 1. 1994; Cofek Josip, izstopil 14. 1.
1995; Cofek Magdalena, Lendava, Petišov-
ci, Nova 1, vstopila 21. 1. 1994, vložila
310.297 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: druž-
benik Cofek Milan, Lendava, Mlinska 10,
razrešen 1. 8. 1996 in kot zastopnik imeno-
van 1. 8. 1996, zastopa družbo z omejitvijo,
da pogodbe in druge pravne posle nad
3,000.000 SIT sklepa s predhodnim soglas-
jem družbenikov; direktor Cofek Jože, Len-
dava, Petišovci, Nova 1, razrešen 1. 8. 1996
in kot direktor imenovan 1. 8. 1996, zastopa
družbo z omejitvijo, da pogodbe in druge
pravne posle nad 3,000.000 SIT sklepa s
predhodnim soglasjem družbenikov.

Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1771 Proizvodnja nogavic; 1810 Proizvod-
nja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja de-
lovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih obla-
čil in dodatkov, d.n.; 1820 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2222
Drugo tiskarstvo; 2513 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2731 Hladno vle-
čenje; 2734 Vlečenje žice; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskova-
nje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2872 Proizvodnja
embalaže in lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
2960 Proizvodnja orožja in streliva; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4531 Električne inštalacije; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
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pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnič-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje, tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti.

Od dejavnosti vpisane pod šifro 29.60
Proizvodnja orožja in streliva družba oprav-
lja samo dejavnost proizvodnje lovskega in
športnega strelnega orožja in pripadajočega
streliva.

Rg-120

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom  Srg št. 323/94 z dne 12. 12. 1996
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah na
registrskem vložku št. 1/1415/00 s temile
podatki:

Pri podjetju PATRICIA Podjetje za trgo-
vino, gostinstvo, prevoze, marketing, inže-
niring, špedicijo, uvoz-izvoz Stročja vas
d.o.o., Stročja vas 42, 9240 Ljutomer, se
objavi:

– uskladitev z ZGD,
– spremembo osnovnega kapitala druž-

be, ki doslej znaša 1,547.983 SIT,
– da se dejavnost družbe zoži za prodajo

na debelo in drobno ter uvoz in izvoz stru-
pov, orožja in vojaške opreme.

Rg-121

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00371 z dne 24. 12. 1996
pri subjektu vpisa FINGERS, Podjetje za
trgovino in proizvodnjo Radenci, d.o.o.,
sedež: Štefana Kovača 8, 9252 Radenci,
pod vložno št. 1/00744/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5452449
Firma: FINGERS, trgovsko podjetje,

d.o.o.
Skrajšana firma: FINGERS, d.o.o.
Sedež:   Gornja   Radgona,   Prešerno-

va 10.

Rg-122

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00384 z dne 24. 12. 1996
pri subjektu vpisa BIROEM, trgovsko in
proizvodno podjetje d.o.o. Murska Sobo-
ta, sedež: Zorana Velnarja 27, 9000 Mur-
ska Sobota, pod vložno št. 1/00689/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, dejavnosti,
zastopnikov in spremembo akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5421349
Firma: PROMAP trgovsko in proizvod-

no podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: PROMAP, d.o.o.
Sedež: Murska Sobota, Kajuhova 27
Ustanovitelja: Fiala Dragutin, izstopil 22.

11. 1996; Dervarič Slavica, Murska Sobota,
Kajuhova 27, vstopila 22. 11. 1996, vložila
1,582.600 SIT; odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Fiala Dragutin, razrešen 22. 11. 1996;
direktor Dervarič Slavica, Murska Sobota,
Kajuhova 27, imenovana 22. 11. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 12. 1996:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 2225 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 2233 Razmnože-
vanje računalniških zapisov; 2521 Proizvod-

nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2873 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52473 Dejav-
nost papirnic; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila.

Sprememba akta z dne 27. 11. 1996.

Rg-123

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s skle-
pom Srg št. 96/00075 z dne 17. 1. 1997 pri
subjektu  vpisa  KMETIJSKA  ZADRUGA
LENDAVA,  z.o.o.,  sedež:  Partizanska  5,
9220 Lendava, pod vložno št. 2/00028/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti, osebe in pooblastil ose-
be, pooblaščene za zastopanje ter zadružnih
pravil s temile podatki:

Matična št.: 5151341
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Dragošič Štefan, razrešen 28. 2. 1995;
direktor Rudaš Magdalena, Dobrovnik, Rad-
možanci 31, imenovana 1. 3. 1995, zastopa
družbo z omejitvijo, da sklepa vse posle po
pismenem sklepu upravnega odbora.

Dejavnost, vpisana dne 17. 1. 1997: 0111
Pridelovanje žit in poljščin; 0112 Pridelo-
vanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sa-
dik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja pertunine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih sto-
ritev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, ra-
zen perutninskega; 1531 Predelava in kon-
zerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sad-
nih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1542
Proizvodnja rafiniranega olja in maščob;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1561 Mlinarstvo; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne ži-
vali; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov;  1591 Proizvod-
nja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega
alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 1598 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2625 Proizvodnja
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drugih keramičnih izdelkov; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Od dejavnosti vpisane pod šifro 74.12
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, zadruga ne
opravlja revizijskih dejavnosti in pod šifro
74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
ne arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-124

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00402 z dne 12. 12. 1996
pri  subjektu  vpisa  BREDA,  trgovsko  in
proizvodno  podjetje,  Gornja Radgona,

d.o.o., sedež: Mladinska ul. 18, 9250 Gor-
nja Radgona, pod vložno št.  1/01647/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo sedeža, osnovnega kapitalala in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.  5858305
Sedež: Gornja Radgona, Cesta na sta-

dion 1a
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Kurbus Breda, Gornja Rad-

gona, Mladinska ulica 18, vstopila 31. 3.
1992, vložila 1,508.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1996:
25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in pro-
filov iz plastičnih mas; 25220 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 25230 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 28110 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 28210
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 28750 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 45210 Splošna grad-
bena dela; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45450 Druga zaključna gradbena de-
la; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51150 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51340 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 51390 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52240 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52485

Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74150 Upravljanje s holding družbami;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Od dejavnosti vpisane pod šifro 74.140
Podjetniško in poslovno svetovanje, družba
ne sme opravljati dejavnosti arbitraž in po-
sredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-125

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00312 z dne 27. 12. 1996
pri subjektu vpisa VARIS, Proizvodnja sa-
nitarnih celic Lendava, d.o.o., sedež: In-
dustrijska 4b, 9220 Lendava, pod vložno
št.  1/00871/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje družbe-
nega podjetja v d.d., spremembo firme, usta-
noviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti
in naziva zastopnika ter vpis članov nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.  5463254
Firma: VARIS, Proizvodnja sanitarnih

celic Lendava, d.d.
Skrajšana firma: VARIS Lendava d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 202,319.000 SIT
Ustanovitelji: GORENJE IMO, Industri-

ja in montaža, p.o., izstop 19. 6. 1996; Slo-
venski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala
ulica 5, Sklad Republike Slovenije za raz-
voj, Ljubljana, Kotnikova 28, Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15,
Upravičenci interne razdelitve, Lendava,
Udeleženci notranjega odkupa, Lendava, že
znani lastniki pred lastninskim preobliko-
vanjem, Lendava, kupci delnic iz javne pro-
daje, Lendava, vsi vstopili 19. 6. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Sobočan Štefan, Lendava, Lendav-
ske Gorice 120d, razrešen 19. 7. 1996 in kot
direktor imenovan 19. 7. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Feher Franc, Žu-
nič Bojan, Balažek Anton, Markoja Avgust
in Horvat Rudolf, vsi vstopili 19. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1996:
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2875 Proizvodnja drugih
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kovinskih izdelkov, d.n.; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brez-
alkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 74203 Arhitekrutno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo
Ljubljana št. LP 00773/00621-1996/ST z
dne 9. 10. 1996.

Rg-126

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01238 z dne 20. 12. 1996
pri subjektu vpisa TRGOLES, mednarod-
na  trgovina  in  zastopstva,  Pečarovci,
d.o.o., sedež: Pečarovci b.št., 9202 Mač-
kovci, pod vložno št.  1/01824/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.  5736951
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pertoci Slavko, vstopil

22. 2. 1993 in Pertoci Draga, oba iz Murske
Sobote, Černelavci, Liškova 4, vstopila
28. 6. 1993, oba vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-127

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00354 z dne 27. 12. 1996
pri subjektu vpisa DART, storitve in pro-
dukcija, Lendava, d.o.o., sedež: Partizan-
ska  12,  9220  Lendava,  pod  vložno  št.
1/01022/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.  5511950
Sedež: Lendava, Mlinska št. 3
Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1996:

2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 6420
Telekomunikacije; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;

7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 80102 Os-
novnošolsko splošno izobraževanje; 8021
Srednješolsko splošno izobraževanje; 8022
Srednješolsko poklicno in strokovno izo-
braževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje.

Od dejavnosti vpisane pod šifro 74.12
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, družba ne
opravlja revizijskih dejavnosti in davčnega
svetovanja, od dejavnosti pod šifro 74.14
Podjetniško in poslovno svetovanje pa ne
arbitraž in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-128

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00285 z dne 26. 11. 1996
pri subjektu vpisa VIGROS, trgovina na
debelo Murska Sobota, d.o.o., sedež: Len-
davska 11, 9000 Murska Sobota, pod vlož-
no št. 1/00852/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala, družbeniških deležev ter uskladi-
tev dejavnosti z uredbo o standardni klasifi-
kaciji dejavnosti in spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.  5465303
Firma: VIGROS – Trgovina na debelo

in drobno, d.o.o.
Skrajšana firma: VIGROS, d.o.o.
Sedež: Murska Sobota, Lendavska 11
Osnovni kapital: 37,852.000 SIT
Ustanovitelji: ABC Pomurka Zunanja tr-

govina, p.o., izstop 10. 9. 1996; Šiftar Vi-
ljem, Murska Sobota, Vrtna 8, vstopil 9. 1.
1991, vložil 7,570.400 SIT; ABC Pomurka
International – Mednarodna trgovina Mur-
ska Sobota, d.d., Murska Sobota, Lendav-
ska 11, vstop 10. 9. 1996, vložek 30,281.600
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-

žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6030 Cevovodni transport;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7482 Pa-
kiranje.
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Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
7414 – Podjetniško in poslovno svetovanje,
družba ne sme opravljati arbitraže in posre-
dovanja v  pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Rg-129

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00383 z dne 20. 12. 1996
pri subjektu vpisa METIS, storitvena dela
v gradbeništvu, d.o.o., sedež: Ulica ob Mu-
ri  št.  26,  9000  Bakovci,  pod  vložno  št.
1/00796/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenika, dejavnosti in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.  5812925
Sedež: Bakovci, Ulica ob Muri št. 26
Ustanovitelja: Lazar Tomaž, izstopil 20.

10. 1995; Lazar Franc, Murska Sobota, Ba-
kovci, Prečna ul. 7, imenovan 20. 10. 1995,
vložil 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Lazar Tomaž, razrešen 20. 10. 1995;
direktor Lazar Franc, Murska Sobota, Ba-
kovci, Prečna ul. 7, imenovan 20. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 12. 1996:
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
7412 – Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
družba ne sme opravljati revizijske dejav-
nosti, od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
7414 – Podjetniško in poslovno svetovanje
pa ne arbitraže in posredovanja v pogaja-
njih med managerji in delavci.

Rg-130

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 374/94 na registrskem vlož-
ku št. 1/1491/00 pri subjektu vpisa A&Z
CASABLANCA – Podjetje za turizem, go-
stinstvo, trženje in gradbeništvo Bunča-
ni, d.o.o., Bunčani 29, Veržej, vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremembo
dejavnosti in osnovnega kapitala s temile
podatki:

Spremeni se osnovni kapital družbe, ki
odslej znaša 1,500.000 SIT.

Spremeni se dejavnost družbe, ki odslej
glasi: gostinstvo; turizem; trgovina na de-
belo in drobno ter uvoz in izvoz z vsemi
živilskimi in neživilskimi proizvodi po no-
menklaturi blaga trgovskih strok, razen stru-
pov, orožja in vojaške opreme; gradbeniš-
tvo po enotni klasifikaciji – področje 05.

Rg-131

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00272 z dne 17. 12. 1996
pod št. vložka 1/02277/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.  5967759
Firma: A SERVIS, servis in trgovina,

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

govornostjo
Sedež:  Murska  Sobota,  Koroška  ce-

sta 58
Osnovni kapital: 7,000.000 SIT
Ustanovitelj: Agroservis, servis, trgovi-

na, proizvodnja in transport, d.d., Murska
Sobota, Kroška ulica 58, vstop 4. 9. 1996,
vložek 7,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Lenarčič Jože, Murska Sobota, Ka-
juhova ulica 26, imenovan 4. 9. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 12. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovna na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50500 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi.

Rg-132

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00318 z dne 17. 12. 1996
pri subjektu vpisa AGROMERKUR, pro-
izvodnja perutninskega mesa Murska So-
bota, d.o.o., sedež: Industrijska ulica 8,
9000  Murska  Sobota,  pod  vložno  št.

1/00168/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis prokurista s temile podatki:

Matična št.  5151309
Sedež:  Murska  Sobota,  Industrijska

ulica 8
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Žilavec Miran, Murska Sobota, Zele-
na 25, imenovan 4. 10. 1996.

Rg-133

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00369 z dne 19. 12. 1996
pri subjektu vpisa POM-GRAD, Splošno
gradbeno podjetje Murska Sobota, d.o.o.,
sedež: Štefana Kovača 10, 9000 Murska
Sobota, pod vložno št. 1/00853/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje družbenega podjetja v d.d.,
spremembo firme, ustanovitev, osnovnega
kapitala, dejavnosti, naziva osebe, poobla-
ščene za zastopanje in vpis članov nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.  5459001
Firma: SPLOŠNO GRADBENO POD-

JETJE POMGRAD Murska Sobota, d.d.
Skrajšana firma: SGP POMGRAD, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Murska Sobota, Štefana Kova-

ča 10
Osnovni kapital: 817,679.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Murska
Sobota, Kolodvorska 15; Slovenski odškod-
ninski sklad, Ljubljana, Mala Ulica 5; Sklad
Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana,
Kotnikova 28; udeleženci interne razdeli-
tve, Murska Sobota; udeleženci notranjega
odkupa, Murska Sobota; delavci v skladu s
pogodbo z Ministrstvom za delo, Murska
Sobota; LB - Pomurska banka, d.d., Murska
Sobota, Murska Sobota, Trg zmage 7; Ce-
mentarna Trbovlje, d.d., Trbovlje, Kolod-
vorska cesta 5, vsi vstopili 20. 9. 1996, od-
govornost: ne odgovarjajo; Pomurje, Splo-
šno gradbeno podjetje, p.o., izstop 20. 9.
1996.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Čarni
Tibor, razrešen 20. 9. 1996 in kot zastopnik
imenovan 20. 9. 1996, Murska Sobota, Len-
davska 23 A, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Horvat Rudi,
Režonja Štefan, Kos Alojz, Donko Matija,
Petrovič Miroslav in Murgelj Ivan, vsi vsto-
pili 20. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1996:
14110 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 14120 Pridobivanje apnenca, sadre
in krede; 14130 Pridobivanje skrilavcev;
14210 Pridobivanje gramoza in peska;
14220 Pridobivanje gline in kaolina; 14500
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 25230
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo;  26610 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 26620 Proizvod-
nja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
26630 Proizvodnja sveže betonske mešani-
ce; 26640 Proizvodnja malte; 26650 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 26700 Obdelava na-
ravnega kamna; 28110 Proizvodnja kovin-
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skih konstrukcij in njihovih delov; 28120
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 45110 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 45210 Splošna grad-
bena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 45230 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
45240 Hidrogradnja in urejanje voda; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45310 Električne inštalacije; 45320
Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 45340 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 45500 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 51120 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
55230 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 65120 Skladiščenje; 70100 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 72300 Ob-
delava podatkov; 74140 Podjetniško in po-

slovno svetovanje; 74150 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74400 Ekonomsko propagira-
nje; 74700 Čiščenje stavb; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo
Ljubljana št. LP 00854/00869-1966/TP z
dne 26. 11. 1996.

Rg-134

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 5/95 pri subjektu vpisa
HERC prevozniško, trgovsko in špedicij-
sko podjetje Ivanovci, d.o.o.,  Ivanovci 7,
na registrskem vložku št. 1/1826/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Osnovni kapital se poveča na 2,425.520
SIT.

Rg-135

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 90/94 pri subjektu vpisa
PATRICIA  Podjetje  za  trgovino,  go-
stinstvo, prevoze, marketing, inženiring,
špedicijo, uvoz-izvoz Stročja vas, d.o.o.,
Stročja vas 42, 9240 Ljutomer, na registr-
skem vložku št. 1/1415/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, ustanovitelja, dejavnosti in zastopni-
kov s temile podatki:

Spremeni se firma in sedež podjetja in
odslej glasi: PATRICIA Podjetje za trgo-
vino,  gostinstvo,   prevoze,  marketing,
inženiring,  špedicijo,  uvoz-izvoz,  Stroč-
ja vas, d.o.o.

Skrajšano ime firme: PATRICIA Stroč-
ja vas, d.o.o.

Sedež firme: Stročja vas 42, Ljutomer
Dejavnost družbe se dopolni z alineo, ki

glasi: gostinske storitve prehrane in druge
gostinske storitve.

Spremeni se ustanovitelj podjetja, tako
da je le-ta Kreft Slavko iz Stročje vasi 42,
Ljutomer.

Spremeni se oseba, pooblaščena za za-
stopanje, tako, da preneha pooblastilo za
zastopanje Vagner Lilijani, na novo pa se
pooblašča Kreft Slavko, dirketor, ki zastopa
in predstavlja podjetje v notranjem in zuna-
njetrgovinskem prometu, brez omejitev.

Rg-136

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 244/94 pri subjektu vpisa
TAVA, Podjetje za trgovino, gostinstvo
in storitve, uvoz in izvoz, Radenci, d.o.o.,
sedež: Trstenjakova ulica 13, Radenci, na
registrskem vložku št. 1/1425-00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
be s temile podatki:

Osnovni kapital družbe se poveča in od-
slej znaša: 1,712.500 SIT

Spremeni se firma družbe, ki odslej gla-
si: TAVA, Podjetje za trgovino, gostinstvo
in storitve, uvoz in izvoz, d.o.o.

Skrajšana firma glasi: TAVA, d.o.o.
Dejavnost družbe se spremeni in odslej

doma in v tujini glasi: komercialni posli pri
uresničevanju funkcije prometa blaga in sto-
ritev; posredništvo vseh vrst; komisijski in
konsignacijski posli na področju prometa
blaga in storitev; zastopanje kot zasebna
praksa razen odvetništva; ekonomske, orga-
nizacijske in tehnološke storitve; turistično
posredovanje; gostinstvo; proizvodnja kru-
ha in testenin; trgovina z rabljenimi pred-
meti; vrtnarstvo in cvetličarstvo; cestni pro-
met; aranžerstvo; prirejanje sejmov in raz-
stav; zastopanje tujih firm; izdelava živil-
skih proizvodov.

Družbenica Danica Štrucelj kot direkto-
rica zastopa in predstavlja družbo brez ome-
jitev v notranje in zunanjetrgovinskem pro-
metu.

Rg-137

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00259 z dne 12. 12. 1996
pri  subjektu  vpisa  ELGREGO TRADE,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in in-
formiranje, d.o.o., sedež: Ciril Metodo-
va 3, 9250 Gornja Radgona, pod vložno št.
1/02047/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenika s temile po-
datki:

Matična št.  5297796
Ustanovitelj: Križnik Pokrivač Andreja,

Gornja Radgona, Ciril Metodova 3, vstopila
15. 12. 1993, vložila 1,068.750 SIT in Po-
krivač Ivan, Gornja Radgona, Ciril Metodo-
va 3, vstopil 17. 5. 1994, vložil 56.250 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-138

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00544 z dne 19. 12. 1996
pri subjektu vpisa COSMOS, trgovsko in
servisno podjetje, Trdkova, d.o.o., sedež:
Trdkova 3, 9263 Kuzma, pod vložno št.
1/01434/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo osnovnega kapitala
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.  5628644
Sedež: Kuzma, Trdkova 3
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj:  Žampar  Stanislav,  Kuzma,

Trdkova  3,  vstopil  9.  4.  1992,  vložil
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1996:
01131 Vinogradništvo; 15930 Proizvodnja
vina iz grozdja; 15940 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 22140 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založ-
ništvo; 22220 Drugo tiskarstvo; 22240 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
22320 Razmnoževanje videozapisov; 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov;
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 26660 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 28620
Proizvodnja drugega orodja; 28720 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 28730
Proizvodnja izdelkov iz žice; 28750 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
31610 Proizvodnja druge električne opreme
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za stroje in vozila; 31620 Proizvodnja dru-
ge električne opreme, d.n.; 36620 Proizvod-
nja metel in krtač; 36630 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 45310 Električne inštala-
cije; 45330 Vodovodne, plinske in sanitar-
ne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri
gradnjah; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 45500 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303  Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 51390 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 51430 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 51470 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 51510
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51700 Druga trgovi-
na na debelo; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52740
Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 55120 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 55210 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 55220 Storitve kampov;
55230 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55520 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 60220 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240 Cest-
ni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizator-

jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 64120 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71210 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 71310 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 72600
Druge računalniške dejavnosti; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74300 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74700 Čiščenje stavb;
74810 Fotografska dejavnost; 74820 Paki-
ranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80410 De-
javnost vozniških šol; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 92110 Snemanje filmov in
videofilmov; 92120 Distribucija filmov in
videofilmov; 92130 Kinematografska dejav-
nost; 92200 Radijska in televizijska dejav-
nost; 92330 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 92340 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 92610 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 93040 Pogrebne storitve; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Od dejavnosti vpisane pod šifro 74.120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, družba ne
opravlja revizijskih dejavnosti.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

LJUBLJANA

Srg 5899/96 Rg-280

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

Družba ZAKS, podjetje za zastopanje,
organizacijske, komisijske storitve in tr-
govanje,  d.o.o.,  Ljubljana, preneha  po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 31. 1. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Božičevič Milan, Po-
ljanski nasip 14, Ljubljana in Jerman Ro-

bert, Predjamska 14, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevemata
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,
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 2. 4. 1997

Srg 1438/97 Rg-281

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

Družba PEDO-ORTO-DONT, dental-
ni materiali in oprema, d.o.o., Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 4. 3. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Jelena Vrbič-Drezgič,
Pod kostanji 20, Ljubljana in Marija Derča
Dolenc, Vojkova ulica 48, Ljubljana, z usta-
novitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
ljici Vrbič-Drezgič Jeleno in Derča Dolenc
Marijo, 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
sodišče  po  preteku  tega  roka  sprejelo
sklep  o  izbrisu  družbe  iz  sodnega  regi-
stra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 30. 4. 1997

Srg  96/02510 Rg-102147

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02510 z dne 26. 11. 1996
pod št. vložka 1/20681/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: OBERON, proizvodnja, inženi-
ring, zastopstva Mengeš, d.o.o.

Skrajšana  firma:  OBERON  Mengeš,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1234 Mengeš, Testenova 97
Osnovni kapital: 112.619,60 SIT
Ustanovitelj: Ročigaj Marjan, izstopil

22. 5. 1996.
Sklep skupščine z dne 22. 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-
zel ustanovitelj družbe Ročigaj Marjan, Te-
stenova 79, Loka pri Mengšu.
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Srg  95/05677 Rg-102149

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05677 z dne 26. 11. 1996
pod št. vložka 1/12787/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: MILI VRH, gostinstvo, turizem,
trgovina, uvoz-izvoz, d.o.o., Kamnik, Ža-
le 19/A

Skrajšana  firma:  MILI  VRH,  d.o.o.,
Kamnik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1240 Kamnik, Žale 19/a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Zarnik Majda, izstopila

29. 11. 1995.
Sklep  skupščine  z  dne  29.  11.  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 ustanoviteljica družbe Zarnik Majda,
Žale 19a, Kamnik.

Srg  95/05117 Rg-102150

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05117 z dne 26. 11. 1996
pod št. vložka 1/23231/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: SMART-MEDICO, trgovina z
medicinskimi izdelki in svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana  firma:  SMART-MEDICO,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Njegoševa 14
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Remškar Zlata in Remš-

kar Filip, oba izstopila 2. 10. 1995.
Sklep skupščine z dne 2. 10. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja družbe Remškar Zlata,
Planina 6, Kranj in Remškar Filip, Kamno-
goriška 68a, Ljubljana.

Srg  95/03686 Rg-102152

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03686 z dne 26. 11. 1996
pod št. vložka 1/18086/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: KOČEVSKA SKALA, podjetje
za gostinstvo in turizem, d.o.o., Podgor-
ska 51a, Kočevje

Skrajšana firma: KOČEVSKA SKALA,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1330 Kočevje, Podgorska 51a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Janežič Alojz, izstopil

19. 6. 1995.
Sklep skupščine z dne 19. 6. 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 ustanovitelj družbe Janežič Alojz, Pod-
gorska 51a, Kočevje.

Srg  96/01077 Rg-102153

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št.  96/01077 z dne 26. 11. 1996
pod št. vložka 1/23250/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: MODIC TRADE, podjetje za
trgovino na drobno in debelo, osebne in
neosebne storitve,...

Skrajšana  firma:  MODIC  TRADE,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška cesta
215

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Modic Zdenka in Modic

Anton, oba izstopila 20. 2. 1996.
Sklep skupščine z dne 20. 2. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja družbe Modic Zdenka in
Modic Anton, oba Tržaška 215, Ljubljana.

Srg  96/01089 Rg-102154

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01089 z dne 26. 11. 1996
pod št. vložka 1/0755/00 izbrisalo iz sodne-
ga registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5386420
Firma: TUDOR, trading, d.o.o., Ljub-

ljana, Pod akacijami 45
Skrajšana firma: TUDOR, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Pod akacija-

mi 45
Osnovni kapital: 2,413.000 SIT
Ustanovitelja: Vasle Andrej in Vasle To-

maž, oba izstopila 28. 2. 1996.
Sklep skupščine z dne 28. 2. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja družbe Vasle Andrej, Pod
akacijami 45, Ljubljana in Vasle Tomaž,
Benčičeva 15, Koper.

Srg  96/01033 Rg-102155

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01033 z dne 26. 11. 1996
pod št. vložka 1/10136/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: VIKTOR, podjetje za razvoj,
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Homec

Skrajšana   firma:   VIKTOR,   d.o.o.,
Homec

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1235 Radomlje, Homec VII 34
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Bregar Viktor in Novak

Dušan, oba izstopila 28. 12. 1995.
Sklep skupščine z dne 28. 12. 1995 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja družbe Bregar Viktor, Ho-
mec VII/34, Radomlje in Novak Dušan, Pir-
niče 20h, Medvode.

Srg  95/03613 Rg-102156

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št.   95/03613 z dne 26. 11. 1996
pod št. vložka 1/22068/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: ALDIGO, podjetje za trgovin-
sko  dejavnost,  d.o.o.,  Škerjančeva  2,
Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Škerjančeva 2
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Dimitrovski Aleš in Go-

čev Dimitar, oba izstopila 18. 4. 1995
Sklep skupščine z dne 18. 4. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja družbe Dimitrovski Aleš,
Škerjančeva 2, Ljubljana in Gočev Dimitar,
Kumrovška 21, Ljubljana.

Srg  94/09210 Rg-102158

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št.   94/09210 z dne 15. 10. 1996
pod št. vložka 1/11155/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: POB, podjetje za trgovino, go-
stinstvo in zastopanje, d.o.o., Ljubljana,
Pot na Fužine 51

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Pot  na  Fuži-
ne 51

Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelj: Podreberšek Branko, izsto-

pil 25. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 25. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj družbe Podreberšek Bran-
ko, Pot na Fužine 51, Ljubljana.

Srg  94/10374 Rg-102160

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št.   94/10374 z dne 16. 10. 1996
pod št. vložka 1/18267/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:
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Firma: MADU, mednarodno transport-
no in trgovsko podjetje, d.o.o., Rakitnica
6, Dolenja vas

Skrajšana firma: MADU, d.o.o., Rakit-
nica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1331 Dolenja vas, Rakitnica 6
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Vidervol Miroslav in Ben-

čina Darja, oba izstopila 27. 2. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 2. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja družbe Vidervol Miroslav,
Rakitnica 6, Dolenja vas in Benčina Darja,
Sušje 35, Ribnica.

Srg  94/11114 Rg-102161

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št.   94/11114 z dne 21. 10. 1996
pod št. vložka 1/21503/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: VITANA, podjetje za proizvod-
njo in trgovino, izvoz, uvoz, d.o.o.

Skrajšana firma: VITANA, d.o.o., Ljub-
ljana, Maroltova 8

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Maroltova 8
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Podboj Jože, izstopil 1. 6.

1996.
Sklep skupščine z dne 1. 6. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj družbe Podboj Jože, Štre-
kljeva 4, Ljubljana.

Srg  94/11252 Rg-102163

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št.   94/11252 z dne 21. 10. 1996
pod št. vložka 1/11019/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma:  POLAK,  komercialni  posli,
d.o.o., Ljubljana, A. Bitenca 34

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta A. Biten-
ca 34

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Polak Jure, 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 je prev-
zel ustanovitelj družbe Polak Jure, C. A.
Bitenca 34, Ljubljana.

Srg  94/11772 Rg-102165

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št.   94/11772 z dne 25. 10. 1996

pod št. vložka 1/06633/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: FAST, finančno-administrativ-
ni servis-svetovanje in trgovina, storitve-
no in trgovsko podjetje, d.o.o., 1240 Kam-
nik, Jurčičeva 5

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

govornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Jurčičeva 5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Gregorič Davorin, izstopil

7. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 7. 6. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj družbe Gregorič Davorin,
Jurčičeva 5, Kamnik.

Srg  94/11872 Rg-102167

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št.   94/11872 z dne 25. 10. 1996
pod št. vložka 1/05980/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma:  KOBILŠEK,  d.o.o.,  Mengeš,
podjetje za proizvodnjo in trgovino

Skrajšana  firma:  KOBILŠEK,  d.o.o.,
Mengeš

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1234 Mengeš, Cankarjeva 21
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Kobilšek Urban, Kobilšek

Jože, Kobilšek Terezija in Topol, d.o.o., vsi
izstopili 31. 5. 1994.

Sklep skupščine z dne 31. 5. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli ustanovitelji družbe Kobilšek Urban,
Cankarjeva 21, Mengeš, Kobilšek Jože,
Šmartinska 220a, Ljubljana, Kobilšek Tere-
zija, Cankarjeva 21, Mengeš in Topol,
d.o.o., C. v Rožno dolino 42, Ljubljana.

Srg  94/11920 Rg-102168

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št.   94/11920 z dne 17. 10. 1996
pod št. vložka 1/02952/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: COS CONSULTING, organizi-
ranje sistemov, d.o.o.

Skrajšana firma: COS CONSULTING,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Titova 118
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Nemec Bojan, Nemec Val-

ter, Nemec Viljem, Šantl Majda in Vuga
Zmagomir, vsi izstopili 30. 4. 1994.

Sklep skupščine z dne 30. 4. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-

zeli ustanovitelji družbe Nemec Bojan, Na-
rodne zaščite 11, Ljubljana; Nemec Valter,
Pod kostanji 51, Ljubljana; Nemec Viljem,
Liminjanska 6, Lucija, Portorož; Šantl Maj-
da, Glinškova ploščad 16, Ljubljana in Vu-
ga Zmagomir, Podkraj 41a, Renče.

Srg  94/11947 Rg-102169

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št.   94/11947 z dne 17. 10. 1996
pod št. vložka 1/13767/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: PLEXI, podjetje za predelavo
plastike in sestavljanje predmetov iz ko-
vine, lesa in plastike, Ljubljana, d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1210 Ljubljana, Na gmajni 5
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Selan Dušanka, izstopi-

la 1. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 1. 6. 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 ustanoviteljica družbe Selan Dušanka,
Na Gmajni 5, Ljubljana.

Srg  94/12723 Rg-102170

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št.   94/12723 z dne 21. 10. 1996
pod št. vložka 1/08844/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: CIM SERVICE, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: CIM SERVICE, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Glinškova ploš-
čad 2

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Mravlje Ciril, izstopil 7. 6.

1994.
Sklep skupščine z dne 7. 6. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj družbe Mravlje Ciril, Glinš-
kova ploščad 2, Ljubljana.

Srg  94/12925 Rg-102172

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št.   94/12925 z dne 25. 10. 1996
pod št. vložka 1/14100/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma:  DOMEK,  podjetje  za  stano-
vanjske storitve, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Trebinjska 1
Osnovni kapital: 8.000 SIT
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Ustanovitelja: Tomšič Janja in Tomšič
Janko, oba izstopila 23. 6. 1996.

Sklep skupščine z dne 23. 12. 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 ustanovitelja družbe Tomšič Janja, Tre-
binjska 1, Ljubljana in Tomšič Janko, Me-
toda Mikuža 18, Ljubljana.

Srg  94/13414 Rg-102175

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št.   94/13414 z dne 25. 10. 1996
pod št. vložka 1/04394/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: URANKO, podjetje za notra-
njo in zunanjo trgovino, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Za gasilskim
domom 8

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kramaršič Andrej in Vo-

mer Bojan, oba izstopila 17. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 17. 6. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja družbe Kramaršič Andrej,
Za gasilskim domom 8, Ljubljana in Vomer
Bojan, Kavškova 26, Ljubljana.

Srg  94/13469 Rg-102176

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št.   94/13469 z dne 18. 10. 1996
pod št. vložka 1/15556/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: IMPA, d.o.o., podjetje za trgo-
vino, inženiring, projektiranje in izvaja-
nje, Vrhnika

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

govornostjo
Sedež: 1360 Vrhnika, Cesta krimskega

odreda 16
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Pavlin Irena, izstopila

17. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 17. 6. 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 ustanoviteljica družbe Pavlin Irena, Ce-
sta krimskega odreda 16, Vrhnika.

Srg  94/13624 Rg-102178

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št.   94/13624 z dne 19. 10. 1996
pod št. vložka 1/21189/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: MDS PLUS, servis, inženiring,
trgovina, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, V Murglah 30
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Štrucl Marjan, izstopil

27. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 6. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj družbe Štrucl Marjan, Boj-
sno 36, Globoko.

Srg  94/14189 Rg-102179

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št.   94/14189 z dne 15. 10. 1996
pod št. vložka 1/15299/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma:  MERK,  trgovsko  podjetje,
d.o.o., Vrhnika

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

govornostjo
Sedež: 1360 Vrhnika, Voljčeva 9
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Kogovšek Romana, iz-

stopila 9. 11. 1994.
Sklep skupščine z dne 9. 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 ustanoviteljica družbe Kogovšek Ro-
mana, Na zelenici 1, Vrhnika.

Srg  94/14391 Rg-102180

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št.   94/14391 z dne 15. 10. 1996
pod št. vložka 1/13079/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: VEPO, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Kamnik

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

govornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Neveljska pot 6
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Potočnik Bogomir, izstopil

16. 8. 1994.
Sklep skupščine z dne 16. 8. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj družbe Potočnik Bogomir,
Neveljska pot 6, Kamnik.

Srg  94/14408 Rg-102182

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št.   94/14408 z dne 15. 10. 1996
pod št. vložka 1/13985/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: FBJ, podjetje za trgovino, sto-
ritve in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana

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

govornostjo
Sedež:  1000  Ljubljana,  Malči  Beliče-

ve 121

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Jean Bojan, izstopil 26. 9.

1994.
Sklep skupščine z dne 26. 9. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznosti plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj družbe Jean Bojan, Malči
Beličeve 121, Ljubljana.

Srg  94/14423 Rg-102183

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št.   94/14423 z dne 15. 10. 1996
pod št. vložka 1/07462/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: OMCO, notranja in zunanja tr-
govina ter zastopstva, d.o.o., Šlajmarje-
va 8, Ljubljana

Skrajšana firma: OMCO, d.o.o., Šlaj-
marjeva 8, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Šlajmarjeva 8
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Ozvald Matjaž, izstopil 16.

9. 1994.
Sklep skupščine z dne 16. 9. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj družbe Ozvald Matjaž, Šlaj-
merjeva 8, Ljubljana.

Srg  94/16649 Rg-102189

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št.   94/16649 z dne 28. 10. 1996
pod št. vložka 1/02157/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: TENING INŽENIRING, sveto-
vanje, projektiranje in inženiring v grad-
beništvu, grafični dejavnosti in računal-
ništvu, Preserje, Kamnik pod Krimom
142, d.o.o.

Skrajšana  firma:  TENING  INŽENI-
RING, d.o.o., Preserje, Kamnik pod Kri-
mom 142

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1352 Preserje, Kamnik pod Kri-
mom 142

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Dragovič Zlatko, Josipo-

vič Zdenko, Petelin Darko in Zupan Franc,
vsi izstopili 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 so prev-
zeli ustanovitelji družbe Dragovič Zlatko,
Črnomirova 18, Ljubljana; Josipovič Zden-
ko, Bratov Učakar 12, Ljubljana; Petelin
Darko, Komenskega 20, Ljubljana in Zupan
Franc, Novo Polje c. VII/53, Ljubljana.

Srg  94/18891 Rg-102192

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št.   94/18891 z dne 25. 10. 1996
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pod št. vložka 1/12419/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: PAM & TRADE MARK, peda-
goško estetska delavnica, d.o.o., Ljublja-
na, Kančeva 4a

Skrajšana  firma:  PAM  &  TRADE
MARK, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Kančeva 4a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Rupnik Andrej in Rupnik

Erna, oba izstopila 28. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 28. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja družbe Rupnik Andrej in
Rupnik Erna, oba Bernekerjeva 32, Ljub-
ljana.

Srg  95/00809 Rg-102201

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št.   95/00809 z dne 30. 10. 1996
pod št. vložka 1/19599/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: PODPLANA, gradbeno podjet-
je, d.o.o., Prilesje 6, Velike Lašče

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1315 Velike Lašče, Prilesje 6
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Bobek Ciril, izstopil 23. 1.

1995.
Sklep skupščine z dne 23. 1. 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 ustanovitelj družbe Bobek Ciril, Priles-
je 6, Velike Lašče.

Srg  95/01205 Rg-102202

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št.   95/01205 z dne 16. 10. 1996
pod št. vložka 1/09986/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: ABE, d.o.o., podjetje za trgovi-
no,  svetovanje  in  finančni  inženiring,
Smrekarjeva 16, Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Smrekarje-
va 16

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Hudnik Maja in Pregelj

Štefan, oba izstopila 14. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 14. 3. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja družbe Hudnik Maja,
Smrekarjeva 16, Ljubljana in Pregelj Šte-
fan, Bratov Blanč 6, Ljubljana.

Srg  95/01870 Rg-102204

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št.   95/01870 z dne 25. 10. 1996
pod št. vložka 1/20090/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: LINEARNI EKONOMSKI MO-
DELI, podjetje za svetovanje, inženiring
in trženje, d.o.o., 1117 Ljubljana, Kogo-
jeva 1

Skrajšana  firma:  LINEARNI  EKO-
NOMSKI MODELI, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Kogojeva 1
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Barle Janez, izstopil 31. 3.

1995.
Sklep skupščine z dne 31. 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 ustanovitelj družbe Barle Janez, Kogo-
jeva 1, Ljubljana.

Srg  95/05339 Rg-102208

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št.   95/05339 z dne 15. 10. 1996
pod št. vložka 1/18950/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma:  REZIM,  trgovina  in  trženje,
d.o.o.,  Polje,  Cesta  XIV/5,  Ljubljana-
Polje

Skrajšana firma: REZIM, d.o.o., Ljub-
ljana-Polje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta XIV/5
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Kocijančič Stojan, izstopil

23. 10. 1995.
Sklep skupščine z dne 23. 10. 1995 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj družbe Kocijančič Stojan,
Polje, Cesta XIV/5, Ljubljana-Polje.

Srg  94/16698 Rg-102217

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št.   94/16698 z dne 25. 10. 1996
pod št. vložka 1/10491/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: CONNADIN, gradbeni inženi-
ring, d.o.o., Ljubljana, Škrabčeva 11

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Škrabčeva 11
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Pregelj Ivan, izstopil

22. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 22. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-

bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj družbe Pregelj Ivan, Zeljar-
ska 14, Ljubljana.

Srg  96/01346 Rg-102218

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št.   96/01346 z dne 15. 10. 1996
pod št. vložka 1/08673/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: ECO DM, d.o.o., proizvodnja,
projektiranje  in  druge  storitve,  Slatno
21a, Dol/Hrastnik

Skrajšana  firma:  ECO  DM,  d.o.o.,
Hrastnik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1430 Hrastnik, Slatno 21a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljici: Duh Stanka in Zdovc Ga-

brijela, obe izstopili 18. 3. 1996.
Sklep skupščine z dne 18. 3. 1996 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzeli ustanoviteljici družbe Duh Stan-
ka,  Slatno  21a,  Dol  pri  Hrastniku  in
Zdovc  Gabrijela,  Slatno  21a,  Dol  pri
Hrastniku.

Srg  96/01700 Rg-102221

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št.   96/01700 z dne 15. 10. 1996
pod št. vložka 1/09627/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: AUTOCENTRUM & CO, tr-
govsko  podjetje  in  poslovne  storitve,
d.o.o., Kamnik

Skrajšana firma: AUTOCENTRUM &
CO, d.o.o., Kamnik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1242 Stahovica, Spodnje Stra-
nje 6

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Sulimani Abdirahim in

Korun Karol, oba izstopila 5. 4. 1995.
Sklep skupščine z dne 5. 4. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja družbe Sulimani Abdira-
him, Kidričeva 2, Kamnik in Korun Karol,
Oberaustr. 27, Rosenheim.

Srg  96/01755 Rg-102222

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št.   96/01755 z dne 16. 10. 1996
pod št. vložka 1/09591/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma:  MIK,  trgovsko  in  gostinsko
podjetje, d.o.o., Litija, Jevnica 85

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

govornostjo
Sedež: 1270 Litija, Jevnica 85
Osnovni kapital: 2.000 SIT
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Ustanovitelja: Mlakar Lidija in Virant
Miran, oba izstopila 9. 4. 1996.

Sklep skupščine z dne 9. 4. 1996 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja družbe Mlakar Lidija, Jev-
nica 85, Litija in Virant Miran, Dolenja vas
61, Polhov Gradec.

Srg  96/05158 Rg-102291

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št.   96/05158 z dne 11. 10. 1996
pod št. vložka 1/18175/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: BELI LUNJ, podjetje za načr-
tovanje, proizvodnjo in prodajo blaga in
storitev ter turizem in gostinstvo, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana  firma:  BELI  LUNJ,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Polje c. VI/20
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Ranko Janez, izstopil

20. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznosti plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj družbe Janez Renko, Nada-
nje selo 53, Prem.

Srg  96/03937 Rg-102298

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št.   96/03937 z dne 30. 12. 1996
pod št. vložka 1/25153/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: PUCELJ TRADE & Co., Pro-
izvodnjo, trgovsko in storitveno podjetje,
d.n.o., Ribnica, Opekarska 20

Skrajšana  firma:  PUCELJ  TRADE,
d.n.o., Ribnica

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1310 Ribnica, Opekarska 20
Ustanovitelja: Pucelj Janez in Pucelj Na-

da, oba izstopila 25. 7. 1996.
Sklep skupščine z dne 25. 7. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja družbe Pucelj Janez in
Pucelj Nada, oba Obekarska 20, Ribnica.

Srg  96/04584 Rg-102299

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št.   96/04584 z dne 30. 12. 1996
pod št. vložka 1/03688/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: HORDA, d.o.o., Ljubljana, pod-
jetje za trgovino, proizvodnjo in koope-
racijo

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Vurnikova 9
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Bitenc Alojz in Žvipelj

Velislav, oba izstopila 5. 9. 1996.
Sklep skupščine z dne 5. 9. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja družbe Bitenc Alojz,
Zg. Pobrežje 7, Rečica ob Savinji in Žvipelj
Velislav, Nazarje 45, Nazarje.

Srg  96/05105 Rg-102301

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št.   96/05105 z dne 30. 12. 1996
pod št. vložka 1/11365/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: I & B, Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: I & B, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ul. 28. maja 73
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Bera Igor in Pečarić Boš-

ko, oba izstopila 5. 9. 1996.
Sklep skupščine z dne 5. 9. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja družbe Bera Igor, Gore-
nje polje 6, Anhovo in Pečarić Boško, Ul.
28. maja 73, Ljubljana.

Srg  96/03935 Rg-102302

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št.   96/03935 z dne 30. 12. 1996
pod št. vložka 1/14206/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma:  ADAMIČ,  transportno,  pro-
izvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Rib-
nica

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1310 Ribnica, Dolenji Lazi 53
Osnovni kapital: 8.100 SIT
Ustanovitelja: Adamič Stane in Adamič

Anton, oba izstopila 25. 7. 1996.
Sklep skupščine z dne 25. 7. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja družbe Adamič Stane, Čr-
nec 6, Ortnek in Adamič Anton, Graben 3,
Ortnek.

Srg  94/14311 Rg-102307

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št.   94/14311 z dne 23. 12. 1996
pod št. vložka 1/10577/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma:  MOTORENT,  podjetje  za
rent-a-car in leasing vozil, d.o.o., Dolenj-
ska c. 361, Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Dolenjska
c. 361

Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Rei Handelsgesellschaft

M.B.H. in Avtousluga, d.o.o., oba izstopila
12. 7. 1994.

Sklep  skupščine  z  dne  12.  7.  1994
o  prenehanju  družbe  po  skrajšanem  po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
ustanovitelja družbe Rei Handelsgesellschaft
M.B.H., Villacher Strasse 1E, Celovec, Av-
strija in Avtousluga, d.o.o., Dolenjska c. 361,
Ljubljana.

Srg  96/02842 Rg-102311

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št.   96/02842 z dne 18. 12. 1996
pod št. vložka 1/09533/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5436753
Firma: FAR, Računovodske in finanč-

ne storitve, d.o.o., Ljubljana, Vojkova 63
Skrajšana  firma:  FAR,  d.o.o.,  Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 63
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanoviteljica: Ižanec Milena, izstopila

4. 6. 1996.
Sklep skupščine z dne 4. 6. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela ustanoviteljica družbe Ižanec Milena,
Tržaška c. 265/a, Ljubljana.

Srg  94/12799 Rg-102322

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št.   94/12799 z dne 23. 12. 1996
pod št. vložka 1/07054/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: KOMPEX, mednarodno trgov-
sko podjetje Preserje, Preserje 26

Skrajšana firma: KOMPEX, d.o.o., Pre-
serje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1352 Preserje, Preserje 26
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Andrej Kovač, izstopil

20. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 6. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj družbe Andrej Kovač, Pre-
serje 26, Preserje.
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Srg 94/12947 Rg-102324

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12947 z dne 23. 12. 1996
pod št. vložka 1/17366/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: STABEJ, podjetje za založniš-
tvo, jezikovne storitve in trženje, d.o.o.,
Ljubljana, Bilečanska 2

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Bilečanska 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Stabej Marija Amalija in

Stabej Marko, oba izstopila 20. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 6. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja družbe Stabej Marija
Amalija in Stabej Marko, oba Bilečanska 2,
Ljubljana.

Srg 94/13065 Rg-102325

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13065 z dne 23. 12. 1996
pod št. vložka 1/23863/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: AMIĆ, d.o.o., podjetje za grad-
beno in trgovsko dejavnost

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Delakova 9
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Kulauzović Ahmet, izsto-

pil 29. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 29. 6. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj družbe Kulauzović Ahmet,
Delakova 9, Ljubljana.

Srg 94/13458 Rg-102327

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13458 z dne 23. 12. 1996
pod št. vložka 1/14894/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: APITAURUS, podjetje za razi-
skovalno-razvojne storitve s področja ag-
ronomije in farmacije, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Tržaška 315
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Babnik-Šebenik Barba-

ra, izstopila 30. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 30. 6. 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 ustanoviteljica družbe Babnik-Šebenik
Barbara, Brezje 67, Dobrova pri Ljubljani.

Srg 94/18897 Rg-102332

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18897 z dne 23. 12. 1996
pod št. vložka 1/14743/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: XRS, Consulting podjetje za ko-
mercialo, računalništvo in računalniške
komunikacije, d.o.o., Ljubljana

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Stegne 25
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Mihelič Matej, izstopil

30. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 30. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj družbe Mihelič Matej, Šmar-
tinska 222/a, Ljubljana.

Srg 96/01402 Rg-102335

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01402 z dne 23. 12. 1996
pod št. vložka 1/21526/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: JUPITER TRADE, trgovsko in
gradbeno podjetje, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Polanškova 3
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Ilčić Veljko, izstopil 21. 3.

1996.
Sklep skupščine z dne 21. 3. 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 ustanovitelj družbe Ilčić Veljko, Po-
lanškova 3, Ljubljana-Črnuče.

Srg 96/01793 Rg-102336

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01793 z dne 23. 12. 1996
pod št. vložka 1/03156/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma:  MEGAMARKT  Dinozavrus,
d.o.o., Podjetje za opravljanje poslovnih
in drugih storitev, trgovino, gostinstvo in
turizem, Rašiška 16, Ljubljana

Skrajšana firma: MEGAMARKT Dino-
zavrus, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Rašiška 16
Osnovni kapital: 28.249 SIT
Ustanovitelji: Markovič Aleš, Šetina Emil

in Rems Primož, vsi izstopili 11. 4. 1996.
Sklep skupščine z dne 11. 4. 1996 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli ustanovitelji družbe: Markovič Aleš, Čr-
tomirova 21 a, Ljubljana; Šetina Emil, Do-
lenjska cesta 52, Ljubljana in Rems Primož,
Murgle 1, Ljubljana.

Srg 96/04333 Rg-102340

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04333 z dne 23. 12. 1996
pod št. vložka 1/05937/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: AM”STUDIO, p.o., animacije –
inženiring zastopstva – uvoz-izvoz pro-
izvodnja – trgovina

Skrajšana firma: AM”STUDIO, p.o.
Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: Trzin, Mengeš, Mlakarjeva 65
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Šter Marko in Orlič Alan,

oba izstopila 8. 8. 1996.
Sklep skupščine z dne 8. 8. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja družbe Šter Marko, Mla-
karjeva 65, Mengeš, Trzin in Orlič Alan,
Bergantova 11, Mengeš, Trzin.

Srg 94/14287 Rg-102382

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/1487 z dne 23. 12. 1996 pod
št. vložka 1/19920/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Firma: KEN, podjetje za intelektualne
storitve, trgovino in proizvodnjo, d.o.o.,
Ljubljana, Vogelna 10

Skrajšana firma: KEN, d.o.o., Ljublja-
na, Vogelna 10

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Vogelna 10
Osnovni kapital: 110.000 SIT
Ustanovitelj: Kovač Bogdan, izstopil

21. 9. 1994.
Sklep skupščine z dne 21. 9. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj družbe Kovač Bogdan, Vo-
gelna 10, Ljubljana.

Srg 96/03883 Rg-102385

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03883 z dne 23. 12. 1996
pod št. vložka 1/02602/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: LAVPE, podjetje za trgovanje,
svetovanje, razvoj in zunanjetrgovinsko
poslovanje, d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Gornji trg 27
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Osnovni kapital: 21.000 SIT
Ustanovitelj: Juren Pavel, izstopil 19. 7.

1996.
Sklep skupščine z dne 19. 7. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj družbe Juren Pavel, Gornji
trg 27, Ljubljana.

Srg 96/03823 Rg-102390

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03823 z dne 23. 12. 1996
pod št. vložka 1/21850/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: AZRAS, podjetje za proizvod-
njo, storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Zgornje Pirniče 10 f
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Rebolj Alojz in Rebolj

Zlata, oba izstopila 1. 4. 1996.
Sklep skupščine z dne 1. 4. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja družbe Rebolj Alojz in
Rebolj Zlata, oba Zg. Pirniče 10 f, Ljub-
ljana.

Srg 96/03944 Rg-102391

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03944 z dne 23. 12. 1996
pod št. vložka 1/19404/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: ROBE, export-import in stori-
tve, d.o.o., Ig 95, Ig

Skrajšana firma: BORE, d.o.o., Ig 95, Ig
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ig, Ig 95
Osnovni kapital: 102.860 SIT
Ustanovitelj: Reven Boris, izstopil 29. 7.

1996.
Sklep skupščine z dne 29. 7. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
ustanovitelj družbe Reven Boris, Ig 95, Ig.

Srg 94/07479 Rg-102394

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07479 z dne 23. 12. 1996
pod št. vložka 1/17766/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: SILKWOOD, podjetje za zlato-
tisk in zastopanje, d.o.o., Kamnik

Skrajšana firma: SILKWOOD, d.o.o.,
Kamnik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kamnik, Zelena pot 5

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Rožič Tomislav, izstopil

17. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 17. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela ustanoviteljica družbe Rožič Tomislav,
Zelena pot 5, Kamnik.

Srg 96/03976 Rg-102395

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03976 z dne 23. 12. 1996
pod št. vložka 1/23420/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: O & U, podjetje za proizvod-
njo, trgovino, export in import, d.o.o.

Skrajšana firma: O & U, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Litija, Ulica bratov Poglajen 16
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelji: Oberčkal Kamilo, Oberč-

kal Zvonimira, Oven Maja in Ulčar Anton,
vsi izstopili 16. 7. 1996.

Sklep skupščine z dne 16. 7. 1996 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli ustanovitelji družbe Oberčkal Kamilo
in Oberčkal Zvonimira, oba Ulica bratov
Poglajen 16, Litija; Oven Maja, Cesta ko-
mandanta Staneta 9, Litija in Ulčar Anton,
Pungrt 3, Šmartno pri Litiji.

Srg 96/02794 Rg-102396

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02794 z dne 23. 12. 1996
pod št. vložka 1/24161/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma:  KOMNA,  trgovsko  in  trans-
portno podjetje, d.o.o., Mlinska pot 17,
Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Mlinska pot 17
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Kotar Matej, izstopil 4. 6.

1996.
Sklep skupščine z dne 4. 6. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj družbe Kotar Matej, Mlin-
ska pot 17, Ljubljana.

Srg 96/03936 Rg-102398

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03936 z dne 23. 12. 1996
pod št. vložka 1/18498/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: JANEŽ, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Gornje Ložine

Skrajšana firma: JANEŽ, d.o.o., Gor-
nje Ložine

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Stara Cerkev, Gornje Ložine 13
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Janež France, izstopil 25. 7.

1996.
Sklep skupščine z dne 25. 7. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj družbe Janež Franc, Gornje
Ložine 13, Stara Cekrev.

Srg 94/19004 Rg-102401

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19004 z dne 23. 12. 1996
pod št. vložka 1/04312/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: UNISEC, trgovina in storitve,
d.o.o., Škofljica, Žagarska 6

Skrajšana firma: UNISEC, d.o.o., Škof-
ljica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Škofljica, Žagarska 6
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Jeras Olgica, izstopila

29. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 29. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela ustanoviteljica družbe Jeras Olgica, Ža-
garska ul. 6, Škofljica.

Srg 96/01284 Rg-102402

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01284 z dne 23. 12. 1996
pod št. vložka 1/06489/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: KGM, podjetje za prodajo ku-
riva,  gradbenega  materiala  in  prevoz,
d.o.o., Vodice

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

govornostjo
Sedež: Vodice, Zapoge 11
Osnovni kapital: 2.750 SIT
Ustanovitelja: Kalan Dragica in Kalan

Janez, oba izstopila 13. 3. 1996.
Sklep skupščine z dne 13. 3. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja družbe Kalan Dragica, Za-
poge 11, Vodice in Kalan Janez, Klanec 45,
Komenda.

Srg 95/01839 Rg-102404

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01839 z dne 23. 12. 1996
pod št. vložka 1/09646/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:
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Firma: M STAYLE, podjetje za mar-
keting,  inženiring,  dizajn  in  trgovino,
d.o.o.

Skrajšana  firma:  M  STAYLE,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Tesovnikova 44
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Hočevar Majda, izsto-

pila 25. 5. 1994.
Sklep  skupščine  z  dne  25.  5.  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 ustanoviteljica družbe Hočevar Majda,
Tesovnikova 44, Ljubljana.

Srg 96/02793 Rg-102406

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02793 z dne 23. 12. 1996
pod št. vložka 1/22029/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: Ev & An, proizvodnja, storitve,
trgovina, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: Ev & An, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Kamniška ulica 34
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Gorenc Anamarija in Pez-

dirc Evgen, oba izstopila 20. 5. 1996.
Sklep skupščine z dne 20. 5. 1996 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela ustanovitelja družbe Gorenc Ana-
marija, Kamnogoriška cesta 99, Ljubljana
in  Pezdirc  Evgen,  Kamniška  34,  Ljub-
ljana.

Srg 96/04568 Rg-102407

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04568 z dne 23. 12. 1996
pod št. vložka 1/10393/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5447305
Firma: ADOB OBROL in ostali, d.n.o.,

zastopanje  in  posredovanje,  Ljubljana,
Rašiška 3

Skrajšana  firma:  ADOB  OBROL  in
ostali, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Rašiška 3
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Obrol Ada in Trstenjak

Matija, oba izstopila 3. 9. 1996.
Sklep skupščine z dne 3. 9. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja družbe Obrol Ada, Ra-
šiška 3, Ljubljana in Trstenjak Matija, Ja-
mova 54, Ljubljana.

Srg 94/12140 Rg-102408

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12140 z dne 23. 12. 1996
pod št. vložka 1/21591/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: MAGNET SPIN, podjetje za po-
sredništvo in trgovino, d.o.o., Trbovlje

Skrajšana  firma:  MAGNET  SPIN,
d.o.o., Trbovlje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  Trbovlje,  Kovinarsko  nase-
lje 4a

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Volavšek Vesna, izsto-

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

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela ustanoviteljica družbe Volavšek Ve-
sna, Kešetova 6, Trbovlje.

Srg 94/14286 Rg-102410

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14286 z dne 23. 12. 1996
pod št. vložka 1/11890/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: MRK, d.o.o., podjetje za stori-
tve, proizvodnjo in trgovino, Nova vas

Skrajšana firma: MRK, d.o.o., Nova vas
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova vas, Studenec 12
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Kraševec Rafael, izstopil

2. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 2. 6. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj družbe Kraševec Rafael,
Studenec 12 b, Nova vas.

Srg 94/13543 Rg-102411

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13543 z dne 23. 12. 1996
pod št. vložka 1/11042/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: TTR, transport, trgovina, go-
stinstvo, uvoz, izvoz, d.o.o., Ribnica

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

govornostjo
Sedež: Ribnica, Žlebič 26
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Poljanec Anton, izstopil 19.

7. 1994.
Sklep skupščine z dne 19. 7. 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-
zel ustanovitelj družbe Poljanec Anton, Žle-
bič 26, Ribnica.

Srg 94/16361 Rg-102417

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16361 z dne 28. 11. 1996
pod št. vložka 1/08916/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: ROŠAL, podjetje za prodajo in
intelektualne storitve gospodarskega zna-
čaja

Skrajšana   firma:   ROŠAL,   d.o.o.,
Kamnik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kamnik, Matije Blejca 12
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Štebe Roman in Štebe

Alenka, oba izstopila 16. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 16. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta po-
revzela Štebe Roman in Štebe Alenka, oba
Kamnik, Matije Blejca 12.

Srg 94/13800 Rg-102418

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13800 z dne 28. 11. 1996
pod št. vložka 1/15348/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: DEMIN, Proizvodnja in trgovi-
na, d.o.o., Logatec

Skrajšana firma: DEMIN, d.o.o., Loga-
tec

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Logatec, Kalce 17 B
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Šemrov Andrej, izstopil

3. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 3. 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 Andrej Šemrov, Kalce 17b, Logatec.

Srg 94/17302 Rg-102420

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17302 z dne 27. 11. 1996
pod št. vložka 1/09722/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: ABAKUS INŽENIRING, d.o.o.,
Trbovlje, Novi dom 65

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

govornostjo
Sedež: Trbovlje, Novi dom 65
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji:Črešnar Metod, Drnovšek

Ivan, Kovač Vilhelm in Požun Dušan, vsi
izstopili 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 so prev-
zeli Metod Črešnar, Šuštarjeva 27, Trbov-
lje, Ivan Drnovšek, Vodenska 21, Trbovlje,
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Vilhelm Kovač, Sallaumines 5/b, Trbovlje
in  Dušan  Požun,  Gimnazijska  15/b,  Tr-
bovlje.

Srg 94/17282 Rg-102421

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17282 z dne 27. 11. 1996
pod št. vložka 1/24576/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5817943
Firma: VTC, računalništvo in aplikaci-

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

govornostjo
Sedež: Koperska 94
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelji: Stojakovič Dušan, Gornik

Anton, Tvrdi Vjekoslav in Tomc Antonija,
vsi izstopili 28. 12. 1994.

Sklep skupščine z dne 28. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Dušan Stojakovič Ljubljana, Rožna do-
lina c. XIX/10, Gornik Anton, Ljubljana,
Brilejeva 15, Jeras Aleksander, Ljubljana,
Žagarska 6, Tomc Antonija, Ljubljana, Do-
lomitskega odreda 64/A in Tvrdi Vjekoslav,
Teslič, 1. krajiškega bataljona H-40.

Srg 94/16337 Rg-102433

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16337 z dne 27. 11. 1996
pod št. vložka 1/03632/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: TAMA, Podjetje za tržno sve-
tovanje, d.o.o., Ljubljana, Leninov trg 14

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Leninov trg 14
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj:   Tadel   Anton,   izstopil

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

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Anton Tadel, Kalce 42c, Logatec.

Srg 94/15410 Rg-102435

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15410 z dne 27. 11. 1996
pod št. vložka 1/16986/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: ART-Electro, d.o.o., RTV ser-
vis,  prodaja  in  proizvodnja  električnih
naprav, Ljubljana

Skrajšana firma: ART-Electro, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Goriška 61
Osnovni kapital: 8.000 SIT

Ustanovitelj:  Juntez  Damjan,  izstopil
23. 11. 1994.

Sklep skupščine z dne 23. 11. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Juntez Damjan, Goriška 61, Ljubljana.

Srg 94/16413 Rg-102437

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16413 z dne 26. 11. 1996
pod št. vložka 1/02821/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: PASSA, Ljubljana, podjetje za
izvajanje poslovnih uslug, uslug na po-
dročju prometa, osebnih uslug in uslug v
gospodinjstvih,... Ljubljana, Titova 41

Skrajšana firma: PASSA, d.o.o., Ljub-
ljana, Titova 41

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Titova 41
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Hmelak Ana in Erjavec

Aleš, oba izstopila 20. 11. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 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 naslednja ustanovitelja Hmelak Ana,
Titova 41, Ljubljana in Erjavec Aleš, Ljub-
ljana, Breg 16.

Srg 94/11183 Rg-102448

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11183 z dne 21. 11. 1996
pod št. vložka 1/17739/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: GRAFINA, storitve in trgovi-
na, d.o.o., Prijateljeva 14, Ljubljana

Skrajšana firma: GRAFINA, d.o.o., Pri-
jateljeva 14, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Prijateljeva 14
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Zorc Antonija in Namest-

nik Danilo, oba izstopila 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 morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
Antonija Zorc, Prijateljeva 14, Ljubljana in
Danilo Namestnik, Prvomajska 3, Litija.

Srg 95/02351 Rg-102449

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02351 z dne 21. 11. 1996
pod št. vložka 1/21335/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: ERNA TRADE, d.o.o., podjetje
za trgovino in zunanjo trgovino, Ljublja-
na, Linhartova 9

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Linhartova 9
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Romih Erna, izstopila

28. 4. 1995.
Sklep skupščine z dne 28. 4. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Erna Romih, Klavčičeva 12, Kamnik.

Srg 96/02341 Rg-102450

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02341 z dne 21. 11. 1996
pod št. vložka 1/04155/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma:  F  INFORMATIKA,  finančna
informatika in inženiring, d.o.o.

Skrajšana  firma:  F  INFORMATIKA,
d.o.o., Grosuplje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Grosuplje, Prešernova 73
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Varga Miloš, Žvipelj Alek-

sandra, Košir Borut, Filipič Peter in Skočir
Irena, vsi izstopili 25. 4. 1996.

Sklep skupščine z dne 25. 4. 1996 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Miloš Varga, Prešernova 73, Grosuplje,
Filipič Peter, Horjul 95, Horjul, Skočir Ire-
na, Na livadi 3, Vrhnika, Žvipelj Aleksan-
dra, Krivec 95, Ljubljana in Košir Borut,
Partizanska 7, Domžale.

Srg 95/01442 Rg-102451

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01442 z dne 21. 11. 1996
pod št. vložka 1/08811/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: MAZA, podjetje za trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Vojkova 52

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Vojkova 52
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Matjaž Primožič in Zden-

ka Primožič, oba izstopila 17. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 17. 3. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Matjaž Primožič in Zdenka Primožič,
oba Ljubljana, Vojkova 52.

Srg 95/01386 Rg-102452

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01386 z dne 21. 11. 1996
pod št. vložka 1/14543/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:
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Firma: MEGERA, d.o.o., Trgovinsko
in posredniško podjetje, Grosuplje

Skrajšana firma: MEGERA, d.o.o., Gro-
suplje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Grosuplje, Mala Račna 26
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Skubic Jože in Malavašič

Marko, oba izstopila 15. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 15. 3. 1995 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela  Jože  Skubic,  Udje  2,  Grosuplje
in  Marko  Malavašič,  Čušperk  8/a,  Gro-
suplje.

Srg 95/01402 Rg-102454

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01402 z dne 21. 11. 1996
pod št. vložka 1/22559/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: STS–LINE, Svetovanje, trgovi-
na, servis, d.o.o., Rakek

Skrajšana firma: STS–LINE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Rakek, Vrtna 13
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Kranjac Niko, izstopil

21. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 21. 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 Niko Kranjac, Vrtna 13, Rakek.

Srg 95/06053 Rg-102457

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06053 z dne 27. 11. 1996
pod št. vložka 1/20900/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5699223
Firma:  RBS,  borzno  posredovanje,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Poljanski nasip 28
Osnovni kapital: 7,191.000 SIT
Ustanovitelj: ZLOT, Finančni inženiring,

svetovanje, zunanja trgovina, d.o.o., izsto-
pil 4. 12. 1995.

Sklep skupščine z dne 4. 12. 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 ustanovitelj ZLOT, Finančni inženiring,
svetovanje, zunanja trgovina, d.o.o., Poljan-
ski nasip 28, Ljubljana.

Srg 94/13852 Rg-102458

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13852 z dne 21. 11. 1996
pod št. vložka 1/13350/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-

nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: GRUPEX, d.o.o., Na Brežini 5,
Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Na Brežini 5
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: Gradbeno podjetje Gomoc,

d.o.o., Samardić Azra in Zulič Kasim, vsi
izstopili 24. 5. 1995.

Sklep skupščine z dne 24. 5. 1995 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Gradbeno podjetje Gomboc, d.o.o., Na
Brežini 5, Ljubljana, Samardić Azra, Pod-
vozna pot 18, Ljubljana in Zulič Kasim,
Podvozna pot 18, Ljubljana.

Srg 95/06001 Rg-102459

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06001 z dne 21. 11. 1996
pod št. vložka 1/04249/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: VITA, VITAE..., Svetovalnica
za boljšo kvaliteto življenja, Ljubljana,
Tavčarjeva 6

Skrajšana firma: VITA, VITAE..., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Tavčarjeva 6
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Bernot Guzelj Breda, iz-

stopila 18. 12. 1995.
Sklep skupščine z dne 18. 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 Breda Bernot Guzelj, Skaručna 14e,
Vodice.

Srg 95/01470 Rg-102460

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01470 z dne 21. 11. 1996
pod št. vložka 1/16837/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: ORSYS, d.o.o., Proizvodnja, in-
ženiring,  trgovina,  storitve,  uvoz-izvoz,
Ljubljana, Tomačevska 48a

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Tomačevska 48 a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Babnik Metod, izstopil

29. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 29. 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 Metod Babnik, Tomačevska 48a, Ljub-
ljana.

Srg 95/06066 Rg-102461

Okrožno sodišče v Ljublani je s sklepom
Srg št. 95/06066 z dne 21. 11. 1996 pod št.
vložka 1/24057/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma:  LII,  industrijski  inženiring
d.o.o., Ljubljana

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celjska 27
Osnovni kapital: 105.000 SIT
Ustanovitelji: Červ Stane, Piskar Dušan

in Tomc Alojz, vsi izstopili 14. 12. 1995.
Sklep skupščine z dne 14. 12. 1995 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Stane Červ, Ljubljana, Kunaverjeva 8,
Dušan Piskar, Ljubljana, Celjska 27 in Alo-
jz Tomc, Ljubljana, Vrhovci VI/7.

Srg 94/16240 Rg-102462

Okrožno sodišče v Ljublani je s sklepom
Srg št. 94/16240 z dne 20. 11. 1996 pod št.
vložka 1/25141/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi prenosa
sedeža s temile podatki:

Firma: MTD, Proizvodno, storitveno in
trgovsko podjetje d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska c. 160
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Tadič Milan in Petek

Franci, oba izstopila 20. 11. 1996.
Izbris zaradi prenosa sedeža, sedaj pisan

pri Okrožnem sodišču na Ptuju po vložno
številko 1/9539/00.

Srg 95/01998 Rg-102464

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01998 z dne 20. 11. 1996
pod št. vložka 1/11207/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma:  3 K,  proizvodno  in  trgovsko
podjetje, d.o.o., Domžale

Skrajšana firma: 3 K, d.o.o., Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Prelog 38
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Kralj Miran, isztopil 30. 3.

1995.
Sklep skupščine z dne 30. 3. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Miran Kralj, Breznikova 7, Prelog, Domžale.

Srg 94/16357 Rg-102471

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16357 z dne 27. 11. 1996
pod št. vložka 1/06673/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:
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Firma: MONLES, lesno predelovalno
in trgovsko podjetje d.o.o., Grič 5, Ljub-
ljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Grič 5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Dolenec Milan, izstopil

16. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 16. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Dolenec Milan, Grič 5, Ljubljana.

Srg 94/17206 Rg-102472

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17206 z dne 27. 11. 1996
pod št. vložka 1/17281/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: CITO, podjetje za trgovino in
gostinstvo d.o.o., Bevkova 3, Grosuplje

Skrajšana  firma:  CITO,  d.o.o.,  Gro-
suplje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1290 Grosuplje, Bevkova 3
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Recek Cicilija in Janežič

Tone, oba izstopila 28. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 28. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Cecilija Recek in Tone Janežič, stanu-
joča Bevkova ul. 3, Grosuplje.

Srg 94/14828 Rg-102477

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14828 z dne 27. 11. 1996
pod št. vložka 1/08969/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5441102
Firma: UNIVEL, projektiranje, mon-

taža in vzdrževanje elektroinstalacij in
naprav, d.o.o., Grosuplje

Skrajšana firma: UNIVEL, d.o.o., Gro-
suplje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:   1290   Grosuplje,   Pod   goz-
dom II/5

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Petek Alojz, izstopil 19. 10.

1994.
Sklep skupščine z dne 19. 10. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel  Alojz  Petek,  Pod  gozdom  II/5,  Gro-
suplje.

Srg 94/16219 Rg-102480

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16219 z dne 26. 11. 1996

pod št. vložka 1/14790/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5544815
Firma: FLAMINGO AVIATION, Pod-

jetje  za  posredovanje  letalskih  storitev
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: FLAMINGO AVIA-
TION, d.o.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Polje c. X/16a
Osnovni kapital:8.000 SIT
Ustanovitelja: Korošec Martin in Čuču-

lovič Peter, oba izstopila 15. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 15. 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 Martin Korošec, Polje c. X/16a, Ljub-
ljana in Peter Čučulovič, Cesta 13. julija 44,
Dobrunje.

Srg 94/16196 Rg-102481

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16196 z dne 27. 11. 1996
pod št. vložka 1/10919/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: KAŠA, družba za trgovino, pro-
izvodnjo in inženiring d.o.o. Nova vas pri
Rakeku, Kramplje 4

Skrajšana firma: KAŠA d.o.o. Nova vas
pri Rakeku

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1385  Nova  vas  pri  Rakeku,
Kramplje 4

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Hass Olga, izstopila

1. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 1. 12. 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 Olga Hass, Kramplje 4, Nova vas pri
Rakeku.

Srg 94/15680 Rg-102483

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15680 z dne 27. 11. 1996
pod št. vložka 1/17860/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5620856
Firma: P & S BIP, storitve in trgovina

d.o.o. Brilejeva 16, Ljubljana
Skrajšana firma: P & S BIP d.o.o. Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Brilejeva 16
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Breznikar Peter in Krava-

nja Simon, oba izstopila 22. 19. 1994.
Sklep skupščine z dne 22. 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 Peter Breznikar, Celovška 99/c Ljub-
ljana in Simon Kravanja, Brilejeva 16, Ljub-
ljana.

Srg 94/15709 Rg-102484

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15709 z dne 27. 11. 1996
pod št. vložka 1/17660/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: PRIMERA, podjetje za trgovi-
no na drobno in debelo, gospodarsko sve-
tovanje, posredništvo, marketing in inže-
niring  d.o.o.,  Ljubljana,  Trnovski  pri-
stan 12

Skrajšana  firma:  PRIMERA  d.o.o.
Ljubljana, Trnovski pristan 12

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Trnovski pri-
stan 12

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Kerševan Pralica Nast-

ja, izstopila 5. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 5. 12. 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 Nastja Kerševan Pralica, Kosovelova 14,
Nova Gorica.

Srg 94/14865 Rg-102485

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14865 z dne 27. 11. 1996
pod št. vložka 1/09077/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: BETEL, podjetje za servisira-
nje in montažo telekomunikacijskih na-
prav, d.o.o., Mengeš

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

govornostjo
Sedež: 1234 Mengeš, zavrti 6
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Bergant Branka, izsto-

pila 24. 10. 1994.
Sklep skupščine z dne 24. 10. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Bergant Branka, Zavrti 6, Mengeš.

Srg 94/13998 Rg-102486

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13998 z dne 27. 11. 1996
pod št. vložka 1/22440/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: IKS, podjetje za knjigovodske
in marketinške storitve d.o.o., Grosuplje

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

govornostjo
Sedež: 1290 Grosuplje, Zagradec 47
Osnovni kapital: 102.000 SIT
Ustanovitelj: Kastelec Drago, izstopil

29. 8. 1994.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 2040 Št. 26 – 16. V. 1997

Sklep skupščine z dne 29. 8. 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 Kastelec Drago, Kersnikova 1, Grosup-
lje.

Srg 94/16447 Rg-102487

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16447 z dne 27. 11. 1996
pod št. vložka 1/03675/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: TELVA, d.o.o., podjetje za gos-
podarski razvoj, trgovino in marketing

Skrajšana firma: TELVA d.o.o., Trnov-
ski pristan 10, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Trnovski pri-
stan 10

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Lozej Samo in Juren Go-

ran, oba izstopila 18. 7. 1996.
Sklep skupščine z dne 18. 7. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Lozej Samo, Grčna 47, Nova Gorica in
Juren Goran, Nussdorferjeva 5, Ljubljana.

Srg 94/14844 Rg-102488

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14844 z dne 27. 11. 1996
pod št. vložka 1/14445/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: DENT ARS, svetovanje d.o.o.,
Gerbičeva 51, Ljubljana

Skrajšana  firma:  DENT  ARS,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Gerbičeva 51
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Matičič Miro, izstop 10. 10.

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

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Miro Matičič, Dob pri Domžalah, Ulica
bratov Miš 11.

Srg 94/13837 Rg-102489

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13837 z dne 27. 11. 1996
pod št. vložka 1/05981/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5375649
Firma: SMRKOLJ, d.o.o. proizvodnja,

trgovina
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  1000  Ljubljana,  Pasterkova

pot 6
Osnovni kapital: 2.000 SIT

Ustanovitelj: Smrkolj Matjaž, izstopil 18.
8. 1994.

Sklep skupščine z dne 18. 8. 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 Smrkolj Matjaž, Pasterkova pot 6, Ljub-
ljana.

Srg 94/14742 Rg-102490

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14742 z dne 28. 11. 1996
pod št. vložka 1/17621/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: MEBIT, podjetje za trgovino,
storitve, gostinstvo, turizem in proizvod-
njo

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 133
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Trstenjak Slavko in Trši-

nar Primož, oba izstopila 3. 9. 1994.
Sklep skupščine z dne 3. 9. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Slavko Trstenjak, Mucherjeva 4, Ljub-
ljana in Primož Tršinar, Bratovševa  pl. 14,
Ljubljana.

Srg 94/15442 Rg-102491

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15442 z dne 5. 12. 1996 pod
št. vložka 1/16896/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Firma:  GEZA,  storitveno  podjetje
d.o.o., Vrhnika

Skrajšana  firma:  GEZA,  d.o.o.,  Vrh-
nika

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1360  Vrhnika,  Pavkarjeva
pot 9

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Balajc Geza in Balajc Sil-

va, oba izstopila 23. 11. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 11. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Geza Balajc, Pavkarjeva pot 9,
Vrhnika in Silva Balajc, Pavkarjeva pot 9,
Vrhnika.

Srg 95/01447 Rg-102493

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01447 z dne 4. 12. 1996 pod
št. vložka 1/14997/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Firma:  HD,  trgovsko  podjetje  d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: HD d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Jamova  ce-
sta 66

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Holy Borut, izstopil 24. 3.

1995.
Sklep skupščine z dne 24. 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 Holy Borut, Ljubljana, Jamova c. 66.

Srg 94/17374 Rg-102495

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17374 z dne 4. 12. 1996 pod
št. vložka 1/05289/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Matična št.: 5340888
Firma: ORBIS, Izdajateljsko podjetje,

družba z omejeno odgovornostjo, Ljub-
ljana, Reboljeva 7

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Reboljeva 7
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Mušič Janez in Mate Mi-

ha, oba izstopila 20. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 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 Janez Mušič, Ljubljana, Reboljeva 7 in
Miha Mate, Ljubljana, Kristanova 4.

Srg 94/11229 Rg-102498

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11229 z dne 4. 12. 1996 pod
št. vložka 1/17990/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Firma: TOBO’S TRADE, podjetje za
trženje in storitve d.o.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  TOBO’S  TRADE
d.o.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Kamnogo-
riška 61

Osnovni kapital: 9.000 SIT
Ustanovitelji: Bajt Boris, Rupar Anton

in Završnik Janez, vsi izstopili 23. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 3. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Bajt Boris, Kamnogoriška 61, Ljublja-
na, Rupar Anton, Pržanjska 10e, Ljubljana
in Završnik Janez, Polje c. XXII/25e, Ljub-
ljana.

Srg 95/01945 Rg-102499

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01945 z dne 4. 12. 1996 pod
št. vložka 1/16373/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
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hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Matična št.: 5592372
Firma: NETCOMM, proizvodnja, tr-

govina in svetovanje d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  NETCOMM  d.o.o.

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Bolgarska 8
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Velkavrh Stanislava, iz-

stopila 29. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 29. 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-
zela Velkavrh Stanislava, Ljubljana, Bol-
garska 8.

 Srg 94/19710 Rg-102500

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19710 z dne 4. 12. 1996 pod
št. vložka 1/14984/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Matična št.: 5573165
Firma: TANTARUGA, d.o.o., Trgovi-

na in inženiring, Ljubljana
Skrajšana firma: TANTARUGA d.o.o.

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Petkova 61
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Korelc Stanislav, izstop

22. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 22. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Korelc Stanislav, Zaloška 83, Ljubljana.

Srg 94/18543 Rg-102514

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18543 z dne 5. 12. 1996 pod
št. vložka 1/05042/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Firma: NIGRA, podjetje za gradbene
izkope, vrtanje in miniranje d.o.o., Šeško-
va 10, Ribnica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1310 Ribnica, Šeškova 10
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Zbašnik Franc in Zbašnik

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

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Zbašnik Franc, Šeškova 10, Ribnica in
Zbašnik Nežka, Šeškova 10, Ribnica.

Srg 95/06174 Rg-102515

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06174 z dne 4. 12. 1996 pod
št. vložka 1/24751/00 izbrisalo iz sodnega

registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Firma: HBD, poslovne storitve in trgo-
vina, d.o.o. Domžale, Slamnikarska 20

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

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Slamnikarska 20
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Hribar Slavka in Hribar

Dean, oba izstopila 28. 12. 1995.
Sklep skupščine z dne 28. 12. 1995 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Slavka Hribar in Dean Hribar, oba
Slamnikarska 20, Domžale.

Srg 95/01301 Rg-102517

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01301 z dne 4. 12. 1996 pod
št. vložka 1/10533/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Firma: HIT–TOP, d.o.o., Vipavska 30,
Ljubljana Podjetje za inženiring, marke-
ting, uvoz, izvoz, proizvodnjo, servis in
trgovino

Skrajšana firma: HIT–TOP d.o.o. Ljub-
ljana, Vipavska 30

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Vipavska 30
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Martinčič Tomaž in Mar-

tinčič Maša, oba izstopila 17. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 17. 3. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
Tomaž Martinčič, Ljubljana, Vipavska 30 in
Maša Martinčič, Ljubljana, Vipavska 30.

Srg 95/01328 Rg-102518

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01328 z dne 4. 12. 1996 pod
št. vložka 1/23842/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Matična št.: 5802245
Firma: MODRA–M, zastopanje, pro-

daja, posredništvo, storitve, izvoz-uvoz,
zastopanje tujih firm, d.o.o., Kamnik

Skrajšana  firma:  MODRA–M  d.o.o.,
Kamnik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1240 Kamnik, Cesta dr. Tineta
Zajca 9

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Marinko Mojca in Marin-

ko Drago, oba izstopila 21. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 21. 3. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Mojca Marinko in Drago Marinko, oba
Cesta dr. Tineta Zajca 9, Kamnik.

Srg 95/01333 Rg-102519

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01333 z dne 4. 12. 1996 pod
št. vložka 1/06414/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Firma: ZENIT, Trgovsko in gostinsko
podjetje d.o.o., Črni potok 20, Kočevje

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

govornostjo
Sedež: 1330 Kočevje, Črni potok 20
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Mihelič Marija Mira, iz-

stopila 21. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 21. 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-
zela Marija Mira Mihelič, Črni potok 20,
Kočevje.

Srg 95/01455 Rg-102520

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01455 z dne 4. 12. 1996 pod
št. vložka 1/18443/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Firma: HEMA, Podjetje za trgovino in
zastopstvo d.o.o., Kisovec, Loke 13

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

govornostjo
Sedež: 1412 Kisovec, Loke 13
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Baš Sonja, izstopila

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

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris  družbe  zaradi  prenehanja  po

skrajšanem  postopku.  Obveznost  plačila
morebitnih  obveznosti  izbrisane  družbe
je  prevzela  Baš  Sonja,  Kisovec,  Lo-
ke 13.

Srg 95/01467 Rg-102522

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01467 z dne 4. 12. 1996 pod
št. vložka 1/17847/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Firma: ELEKTOS, Podjetje za teleko-
munikacijske  in poslovne storitve ter tr-
govino d.o.o., Vodice, Brniška cesta 68,
Vodice

Skrajšana firma: ELEKTOS d.o.o. Vo-
dice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1217 Vodice, Brniška cesta 68
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Ločniškar Jožef, izstopil

26. 6. 1996.
Sklep skupščine z dne 26. 6. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti  izbrisane družbe je prev-
zel Jožef Ločniškar Brniška cesta 68, Vo-
dice.
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Srg 94/17745 Rg-102524

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17745 z dne 4. 12. 1996 pod
št. vložka 1/10139/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Firma:  PAPER  TRADE,  podjetje  za
proizvodnjo,  trgovino  in  kooperacijo
d.o.o., Prešernova c. 21, Zagorje ob Savi

Skrajšana firma: PAPER TRADE d.o.o.,
Zagorje ob Savi

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1410 Zagorje ob Savi, Prešer-
nova 21

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Turk Pavle, Turk Cveta,

Šum Dani in Šum Alojz, vsi izstopili 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 so prev-
zeli Pavle Turk, Cveta Turk, Dani Šum in
Alojz Šum, vsi Zagorje, Prešernova c. 21.

Srg 94/17345 Rg-102525

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17345 z dne 4. 12. 1996 pod
št. vložka 1/17187/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Matična št.: 5622824
Firma: JOP, Proizvodnja, storitve in

trgovina d.o.o., Ljubljana, Koprska 32
Skrajšana firma: JOP d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Koprska 32
Osnovni kapital: 19.000 SIT
Ustanovitelja: Prelesnik Janez in Prele-

snik Olga, 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 Janez Prelesnik in Olga Prelesnik, oba
Koprska 32, Ljubljana.

Srg 94/17284 Rg-102528

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17284 z dne 4. 12. 1996 pod
št. vložka 1/16343/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Firma: CLASSIC TRADE, podjetje za
trgovino, zastopanje, posredovanje d.o.o.
Ljubljana, Vurnikova 11, Ljubljana

Skrajšana  firma:  CLASSIC  TRADE
d.o.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Vurnikova 11
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Sladič Franc, izstopil

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

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti  izbrisane družbe je prev-
zel Franc Sladič, Ljubljana, Vurnikova 11.

Srg 95/01786 Rg-102530

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01786 z dne 4. 12. 1996 pod
št. vložka 1/07138/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Matična št.: 5375622
Firma: PROBIRO, podjetje za uvoz-iz-

voz, izdelovanje, montažo in servis biro-
tehnične opreme, d.o.o., Ljubljana, Jamo-
va 15

Skrajšana  firma:  PROBIRO,  d.o.o.,
Ljubljana, Jamova 15

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Jamova 15
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Pucihar Viktor, Češnovar

Pucihar Tamara, Pucihar Primož in Pucihar
Boštjan, vsi izstopili 31. 3. 1995.

Sklep skupščine z dne 31. 3. 1995 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti  izbrisane družbe so prev-
zeli Pucihar Viktor, Češnovar Pucihar Ta-
mara, Pucihar Boštjan in Pucihar Primož,
vsi Na Grivi 4, Brezovica, Dragomer.

Srg 94/14123 Rg-102553

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14123 z dne 9. 12. 1996 pod
št. vložka 1/18593/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Firma: VIKY STT, storitve in trgovi-
na, d.o.o., Hrastnik, Log 9

Skrajšana  firma:  VIKY  STT  d.o.o.,
Hrastnik, Log 9

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1430 Hrastnik, Log 9
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Žagar Viktorija, izsto-

pila 17. 8. 1994.
Sklep skupščine z dne 17. 8. 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 Žagar Viktorija, Hrastnik, Čeče 46.

Srg 94/17280 Rg-102554

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17280 z dne 9. 12. 1996 pod
št. vložka 1/13635/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Firma:  Založba Triglav, d.o.o. Druš-
tvena 2, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Društvena 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Tančič Viktor in Orel Du-

šan, oba izstopila 27. 12. 1994.

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

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti  izbrisane družbe sta prev-
zela Viktor Tančič, Ulica bratov Učakar 54,
Ljubljana in Dušan Orel Petričeva 4, Ljub-
ljana.

Srg 94/19892 Rg-102555

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19892 z dne 9. 12. 1996 pod
št. vložka 1/16842/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Firma: DENY, d.o.o. Podjetje za zasto-
panje, prodajo in proizvodnjo, Novi trg
40b, Kamnik

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

govornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Novi trg 40b
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Benkovič Zvonko, izstopil

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

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti  izbrisane družbe je prev-
zel Zvonko Benkovič, Novi trg 40b, Kam-
nik.

Srg 94/12713 Rg-102577

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12713 z dne 23. 12. 1996
pod št. vložka 1/08973/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: M & M International, podjetje
za  zastopanje,  svetovanje  in  trgovino
d.o.o., Oslavijska 9, Ljubljana

Skrajšana firma: M & M International
d.o.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Oslavijska 9
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Božič Matjaž, 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 ustanovitelj Božič Matjaž, Oslavijska 9,
Ljubljana.

Srg 94/12802 Rg-102580

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12802 z dne 27. 12. 1996
pod št. vložka 1/04826/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: WALLAS, gradbeno podjetje
d.o.o., Sallaumines 5, Trbovlje

Skrajšana firma: WALLAS d.o.o., Tr-
bovlje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1420 Trbovlje, Sallaumines 5
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Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Wallas Jože ml. in Wallas

Jože, oba izstopila 27. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 6. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti  izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja Jože Wallas ml., Kovi-
narsko naselje 4/a, Trbovlje in Jože Wallas,
Sallaumines 5, Trbovlje.

Srg 94/15579 Rg-102584

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15579 z dne 23. 12. 1996
pod št. vložka 1/16716/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: BERMA, Proizvodnja, inženi-
ring in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Malči
Beličeve 48

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Malči  Beliče-
ve 48

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Dimic Daniel in Bizjan

Silva, oba izstopila 15. 11. 1994.
Sklep skupščine z dne 15. 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 ustanovitelja Dimic Daniel, Gotska 9,
Ljubljana in Bizjan Silva, Agrokombinat-
ska 13a, Ljubljana.

Srg 94/18957 Rg-102589

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18957 z dne 23. 12. 1996
pod št. vložka 1/12964/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma:  FIDES,  podjetje  za  revizijo,
gospodarsko in poslovno svetovanje
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: FIDES d.o.o. Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Kotnikova
19a/III

Osnovni kapital: 11.082 SIT
Ustanovitelji: Petritz Herbert, Novak

Marjana in Marolt Drago, vsi izstopili 26.
12. 1994.

Sklep skupščine z dne 26. 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 Petritz Herbert, Villach, Dr. Arthur, Le-
misch Strasse 1, Avstrija, Marolt Drago,
Berčičeva 7b, Ljubljana in Novak Marjana,
Metoda Mikuža 20, Ljubljana.

Srg 95/01845 Rg-102592

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01845 z dne 30. 12. 1996
pod št. vložka 1/12871/00 izbrisalo iz sod-

nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: FOTOKLIK and Co., podjetje
za trgovino, storitve, proizvodnjo ter po-
sredovanje d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: FOTOKLIK and Co.
d.o.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 160
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Drozg Tomaž in Rojec

Igor, oba izstopila 29. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 29. 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 ustanovitelja Tomaž Drozg, Slovenska
38, Maribor in Igor Rojec, Tunjiška 2, Kam-
nik.

Srg 94/17370 Rg-102810

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17370 z dne 16. 1. 1997 pod
št. vložka 1/17586/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Matična št.: 5605865
Firma: POLIKOM, d.o.o., podjetje za

uvoz, izvoz, trgovino, oblikovanje, uslu-
ge, posredovanje, servis in zastopanje

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Stari trg 9
Osnovni kapital: 8.001 SIT
Ustanovitelji: Dominič Matjaž, Grdadol-

nik Jože in Stambolić Branko, vsi izstopili
24. 12. 1994.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti  izbrisane družbe so prev-
zeli: Matjaž Dominič, Jože Grdadolnik in
Branko Stambolić.

Srg 96/06136 Rg-102830

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06136 z dne 16. 1. 1997 pod
št. vložka 1/16511/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Matična št.: 5604877
Firma: ANIANA, trgovsko in storitve-

no  podjetje,  d.o.o.,  Ljubljana,  Sloven-
čeva 76

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenčeva 76
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Medja Marko, izstopil

26. 11. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti  izbrisane družbe je prev-
zel  Marko  Medja,  Slovenčeva  76,  Ljub-
ljana.

Srg 97/00744 Rg-103253

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00744 z dne 6. 2. 1997 pod
št. vložka 1/02101/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi pripoji-
tve k Banki Celje d.d., Celje, s temile po-
datki:

Matična št.: 5286514
Firma:  BANKA NORICUM d.d. Ljub-

ljana
Skrajšana firma: BANKA NORICUM
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trdinova 4
Osnovni kapital: 520,000.000 SIT
Izbris družbe zaradi pripojitve k BANKI

CELJE d.d., Celje, na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 7. 11. 1996.

Srg 96/04964 Rg-103254

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04964 z dne 6. 2. 1997 pod
št. vložka 1/10752/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi pripoji-
tve družbe s temile podatki:

Matična št.: 5459907
Firma: DELO–KNJIŽNI IN KOMER-

CIALNI TISK grafična dejavnost, d.o.o.
Skrajšana  firma:  DELO–KKT,  d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  1000  Ljubljana,  Likozarjeva

ulica 1
Osnovni kapital: 84,665.645 SIT
Ustanovitelj: DELO Tiskarna d.o.o.

Ljubljana, izstop 31. 5. 1995.
Pripojitev k DELO–TISKARNA grafič-

na dejavnost d.d. Dunajska 5, Ljubljana,
(1/8500/00) na podlagi pripojitvene pogod-
be z dne 31. 5. 1995.

Srg 96/04962 Rg-103255

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04962 z dne 6. 2. 1997 pod
št. vložka 1/10753/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi pripoji-
tve družbe s temile podatki:

Matična št.: 5459893
Firma: DELO Grafična dodelava, gra-

fična dejavnost, d.o.o.
Skrajšana  firma:  DELO–GD,  d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  1000  Ljubljana,  Likozarjeva

ulica 1
Osnovni kapital: 60,260.497 SIT
Ustanovitelj: DELO Tiskarna d.o.o.

Ljubljana, izstop 31. 5. 1995.
Pripojitev k DELO–TISKARNA grafič-

na dejavnost d.d., Dunajska 5, Ljubljana,
(1/8500/00) na podlagi pripojitvene pogod-
be z dne 31. 5. 1995.

Srg 96/04963 Rg-103256

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04963 z dne 6. 2. 1997 pod
št. vložka 1/09924/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi pripoji-
tve družbe s temile podatki:

Matična št.: 5436338
Firma: GRAS, servis grafičnih strojev,

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Likozarjeva
ulica 3

Osnovni kapital: 12,225.000 SIT
Ustanovitelji: DELO TISKARNA d.o.o.,

Ljubljana, DELO TISK ČASOPISOV IN
REVIJ p.o. Ljubljana, TISKARNA LJUB-
LJANA, Ljubljana, Lavrič Mark, Josič Ne-
deljko in Modrinič Milan, vsi izstopili
31. 5. 1995.

Pripojitev k DELO–TISKARNA grafič-
na dejavnost d.d., Dunajska 5, Ljubljana,
(1/8500/00) na podlagi pripojitvene pogod-
be z dne 31. 5. 1995.

Srg 96/03999 Rg-103283

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03999 z dne 6. 1. 1997 pod
št. vložka 1/18553/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi pripoji-
tve k podjetju Tehno Impex, trgovsko pod-
jetje d.d. s temile podatki:

Matična št.: 5621569
Firma: Tehno-Impex International, tr-

govsko podjetje, d.d., Ljubljana, Kersni-
kova 2

Skrajšana firma: Tehno-Impex Interna-
tional, d.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Kersnikova 2
Osnovni kapital: 16,430.593 SIT
Pripojitev k Tehno Impex International

Trgovsko podjetje d.d., vl. št. 1/1412/00 na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 20. 6.
1996.

Srg 96/04258 Rg-103284

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04258 z dne 6. 1. 1997 pod
št. vložka 1/18553/01 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi pripoji-
tve k podjetju Tehno Impex, Trgovsko pod-
jetje d.d. s temile podatki:

Firma:  TEHNO  IMPEX  INTERNA-
TIONAL, d.o.o. Kersnikova 2, Ljubljana,
Poslovna enota Koper, Ferrarska ul. 8,
Koper

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska ul. 8
Pripojitev k Tehno Impex International,

Trgovsko podjetje d.d. vl. št. 1/1412/00 na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 20. 6.
1996.

Srg 94/14638 Rg-103491

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14638 z dne 9. 12. 1996 pod
št. vložka 1/23729/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Firma: EKOTIP, Storitveno in trgov-
sko podjetje d.o.o., Dolsko

Skrajšana firma: EKOTIP d.o.o. Dol-
sko

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1262  Dol  pri  Ljubljani,  Dol-
sko 51c

Osnovni kapital: 100.000 SIT

Ustanovitelj: Marolt Franc, izstopil
29. 4. 1994.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj Marolt Franc, Dolsko 51c,
Dol pri Ljubljani.

Srg 94/07305 Rg-103492

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07305 z dne 9. 12. 1996 pod
št. vložka 1/22050/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Firma:  BANDELJ,  inovacije,  razvoj,
inženiring, proizvodnja d.o.o., Ljubljana,
Kocjančičeva 25

Skrajšana  firma:  BANDELJ  d.o.o.
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Kocjančiče-
va 25

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Bandelj Franc, izstopil

17. 5. 1994
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj Bandelj Franc, Kocjančiče-
va 25, Ljubljana.

Srg 94/17591 Rg-103498

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17591 z dne 9. 12. 1996 pod
št. vložka 1/17615/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Firma: TERRA–CO in druge storitve
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  TERRA–CO  d.o.o.,
Ljubljana, Ažbetova 5

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Ažbetova 5
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja:  Hribar  Andrej  in  Gre-

gorc  Sebastian,  oba  izstopila  28.  12.
1994.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Hribar Andrej, Ažbetova 5, Ljub-
ljana in Gorenc Sebastian, Jamova 66,
Ljubljana.

Srg 94/03750 Rg-103558

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/03750 z dne 9. 12. 1996 pod
št. vložka 1/15429/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Firma:  PRO  &  FUN,  podjetje  za
šport,  turizem,  trgovino  in  inženiring,
d.o.o.

Skrajšana firma: PRO & FUN d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Vošnjakova 9
Osnovni kapital: 8.100 SIT

Ustanovitelji: Podojsteršek Robert, Ja-
grič Jaka in Varl Bistra, vsi izstopili 21. 4.
1994.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli naslednji družbeniki: Robert Podojster-
šek, Prešernova 7, Velenje; Jaka Jagrič, Ce-
sta na grad 18, Celje in Bistra Varl,
Vošnjakova 9, Ljubljana.

Srg 94/12326 Rg-103563

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12326 z dne 9. 12. 1996 pod
št. vložka 1/10863/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Firma: KOPLAST, Podjetje za prede-
lavo plastičnih mas, d.o.o., Menardova 7,
Ljubljana

Skrajšana  firma:  KOPLAST  d.o.o.
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Menardova 7
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kopitar Franc in Kopitar

Rozi, oba izstopila 30. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja Kopitar Franc in Kopitar
Rozi, oba Menardova 7, Ljubljana.

Srg 94/07306 Rg-103564

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07306 z dne 9. 12. 1996 pod
št. vložka 1/22588/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Firma: KSEDUM, podjetje za storitve
in trgovino d.o.o., Grosuplje, Ponova
vas 8a

Skrajšana firma: KSEDUM d.o.o. Gro-
suplje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1290 Grosuplje, Ponova vas 8a
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Dremelj Janja, izstopila

9. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Dremelj Janja, Ponova vas 8a, Gro-
suplje.

Srg 94/11373 Rg-103565

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11373 z dne 9. 12. 1996 pod
št. vložka 1/15985/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Firma: SIT (Sistem intenzivnega trže-
nja), Turistično, gostinsko, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., II. grupe
odredov 35, Ivančna Gorica

Skrajšana firma: SIT, d.o.o., Ivančna
Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo
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Sedež: 1295 Ivančna Gorica, II. grupe
odredov 35

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Polak Jožef, izstopil 1. 6.

1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj Polak Jože, II. grupe odre-
dov 35, Ivančna Gorica.

Srg 94/12534 Rg-103566

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12534 z dne 9. 12. 1996 pod
št. vložka 1/11369/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Firma: NEVADA, Podjetje za storitve
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Triglav-
ska 53

Skrajšana firma: NEVADA d.o.o. Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Triglavska 53
Osnovni kapital: 3.500 SIT
Ustanoviteljica: Škrbec Nevenka, izsto-

pila 22. 6. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevza-
me ustanoviteljica Škrbec Nevenka, Pod-
lubnik 154, Škofja Loka.

Srg 94/11408 Rg-103567

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11408 z dne 9. 12. 1996 pod
št. vložka 1/14121/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Firma: LESPROMET, Trgovsko pro-
izvodno podjetje d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: LESPROMET d.o.o.
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Presetnikova 7
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Puš Matjaž, izstopil 31. 5.

1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj Matjaž Puš, Krupa 3, Se-
mič.

Srg 94/20126 Rg-103592

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/20126 z dne 7. 11. 1996 pod
št. vložka 1/02614/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Firma: Inženiring KELT, d.o.o. Dolenj-
ska 45e, Ljubljana

Skrajšana  firma:  Inženiring  KELT,
d.o.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska c. 45e
Osnovni kapital: 2.000 SIT

Ustanovitelja: Baron Tone in Kajtna
Igor, oba izstopila 21. 12. 1994.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja Baron Tone, Dolenjska
cesta 45/e, Ljubljana in Kajtna Igor, Kore-
ninova 12, Ljubljana.

Srg 94/20160 Rg-103600

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/20160 z dne 23. 10. 1996
pod št. vložka 1/15006/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: ABR, podjetje za svetovanje,
zastopanje in posredovanje d.o.o., Dom-
žale

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

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Partizanska 7
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Košir Borut, izstopil 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 ustanovitelj Košir Borut, Partizanska 7,
Domžale.

Srg 96/01377 Rg-103734

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01377 z dne 17. 1. 1997 pod
št. vložka 1/07234/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Matična št.: 5376645
Firma: EMAKS, proizvodnja – prede-

lava plastike in trgovina, družba z omeje-
no odgovornostjo

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Spodnji Rud-

nik I/8
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Kastelic Matjaž in Kaste-

lic Hermina, oba izstopila 24. 11. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Matjaž Kastelic, Ob dolenjski železnici
150,  Ljubljana in Hermina Kastelic, Spod-
nji Rudnik I/8, Ljubljana.

Srg 95/01858 Rg-103736

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01858 z dne 17. 1. 1997 pod
št. vložka 1/10686/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Firma: CREATIV, proizvodnja, stori-
tve in trgovina, d.o.o., Litija

Skrajšana firma: CREATIV, d.o.o., Li-
tija

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1270 Litija, Zgornji Log 1

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Kres Gvido, izstopil 30. 3.

1995.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel  Gvido  Kres,  Zgornji  Log  1,
Litija.

Srg 96/02963 Rg-103741

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02963 z dne 17. 1. 1997 pod
št. vložka 1/18226/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Matična št.. 5793548
Firma: COUNTRY CLUB – LONGER

IN PARTNER, gostinstvo in storitve k.d.
Skrajšana firma: COUNTRY CLUB –

LONGER IN PARTNER k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Štihova 25
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Longer Edvard in Časl

Drago, oba izstopila 14. 6. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Edvard Longer, Vrhovci c. III/28, Ljub-
ljana in Drago Časl, Cesta v Mestni log 38,
Ljubljana.

Srg 96/02960 Rg-103743

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02960 z dne 24. 1. 1997 pod
št. vložka 1/09779/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Firma: SAJA, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in inženiring, d.o.o., Predstru-
ge 6, Videm-Dobrepolje

Skrajšana  firma:  SAJA,  d.o.o.,  Pred-
struge

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1312 Videm-Dobrepolje, Pred-
struge 6

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Zalar Aleksandra in Za-

bukovec Zvonimir, oba izstopila 13. 6. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Zvonimir Zabukovec, Cesta 56, Vi-
dem-Dobrepolje in Aleksandra Zalar, Pred-
struge 6, Videm-Dobrepolje.

Srg 96/03029 Rg-103744

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03029 z dne 23. 1. 1997 pod
št. vložka 1/23778/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

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

Skrajšana firma: PUMPER, d.o.o., Škof-
ljica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1291 Škofljica, Hribi 18
Osnovni kapital: 103.110 SIT
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Ustanovitelj: Zupančič Aljoša, izstopil
17. 6. 1996.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Aljoša Zupančič, Hribi 18, Škofljica.

Srg 96/05267 Rg-103753

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05267 z dne 17. 1. 1997 pod
št. vložka 1/22556/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Matična št.: 5755956
Firma: TURN TRADE, trgovina, stori-

tve, gostinstvo, d.o.o., Vrhnika
Skrajšana firma: TURN TRADE, d.o.o.,

Vrhnika
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1360 Vrhnika, Turnovše 25
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Šraj Ivan, izstopil 9. 10.

1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Ivan Šraj, Turnovše 25, Vrhnika.

Srg 96/05477 Rg-103872

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05477 z dne 29. 10. 1996
pod št. vložka 1/01558/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt na podla-
gi odloka o preoblikovanju Univerze v Ljub-
ljani s temile podatki:

Firma:  UNIVERZA  V LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA ARHITEKTURO,
GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

Skrajšana firma: FAGG
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Jamova 2
Ustanovitelj: Izvršni svet SRS, izstopil

21. 12. 1994.

Srg 96/05476 Rg-103873

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05476 z dne 29. 10. 1996
pod št. vložka 1/01713/07 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt na podla-
gi odloka o preoblikovanju Univerze v Ljub-
ljani s temile podatki:

Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN
TEHNOLOGIJO, Oddelek za tekstilno
tehnologijo

Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 1000 Ljubljana, Snežniška 5
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopniki Beravs Franci,  Gorenšek Marija in
Sluga Franci, vsi razrešeni 2. 10. 1995.

Srg 96/05475 Rg-103874

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05475 z dne 29. 10. 1996
pod št. vložka 1/01713/06 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt na podla-
gi odloka o preoblikovanju Univerze v Ljub-
ljani s temile podatki:

Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN
TEHNOLOGIJO, Oddelek za montani-
stiko

Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 1000 Ljubljana, Aškerčeva 12
Osebe,  pooblaščene  za  zastopanje:

zastopniki  Stražišar  Janez,  Veselič  Mi-
ran  in   Paulin  Andrej,  vsi  razrešeni  2.
10. 1995.

Srg 96/01571 Rg-103889

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01571 z dne 15. 10. 1996
pod št. vložka 1/15677/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi
preoblikovanja s temile podatki:

Matična št.: 5088879
Firma: TEOLOŠKA FAKULTETA V

LJUBLJANI
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Poljanska 4
Ustanovitelj: Zakon o vseučilišču kra-

ljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljub-
ljani, izstop 21. 12. 1994.

Izbris fakultete zaradi preoblikovanja,
sedaj vpisana na št. reg. vl. 1/1566/20.

Srg 96/01570 Rg-103890

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01570 z dne 15. 10. 1996
pod št. vložka 1/07072/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi
preoblikovanja s temile podatki:

Matična št.: 5090288
Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,

VETERINARSKA FAKULTETA, p.o.
Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Gerbičeva 60
Ustanoviteljica: Skupščina SRS, izstopi-

la 21. 12. 1994.
Izbris fakultete zaradi preoblikovanja,

sedaj vpisana na št. reg. vl. 1/1566/21.

Srg 96/01569 Rg-103891

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01569 z dne 15. 10. 1996
pod št. vložka 1/02053/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi
preoblikovanja s temile podatki:

Matična št.: 508801
Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
IN RAČUNALNIŠTVO

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška c. 25
Ustanovitelj: Izvršni svet Ljudske skupš-

čine LRS (z zakonom o preosnovanju neka-
terih fakultet Univerze v Ljubljani), izstopil
28. 12. 1995.

Izbris fakultete zaradi preoblikovanja na
dve fakulteti, vpisani na št. reg. vl.
1/1566/08 in 1/1566/26.

Srg 96/01567 Rg-103893

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01567 z dne 15. 10. 1996
pod št. vložka 1/01848/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi
preoblikovanja s temile podatki:

Matična št.: 5084245
Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,

AKADEMIJA ZA GLASBO, p.o.
Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Stari trg 34
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Bravničar Dejan, rezrešen 2. 10.
1995.

Izbris fakultete zaradi preoblikovanja,
sedaj vpisana na št. reg. vl. 1/1566/01.

Srg 96/01566 Rg-103894

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01566 z dne 15. 10. 1996
pod št. vložka 1/01761/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi
preoblikovanja s temile podatki:

Matična št.: 5084946
Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,

Akademija za gledališče, radio, film in
televizijo

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Nazorjeva 3
Ustanoviteljica: Ljudska skupščina LRS,

izstopila 21. 12. 1994.
Izbris fakultete zaradi preoblikovanja,

sedaj vpisana na št. reg. vl. 1/1566/02.

Srg 96/01565 Rg-103895

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01565 z dne 15. 10. 1996
pod št. vložka 1/01713/05 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi
preoblikovanja s temile podatki:

Matična št.: 5917859002
Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN
TEHNOLOGIJO, Oddelek za matemati-
ko in mehaniko

Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 1000 Ljubljana, Jadranska 19
Osebe,  pooblaščene  za  zastopanje:

zastopniki Globevnik Josip, Petkovšek
Marko in Hladnik Milan, vsi razrešeni 2.
10. 1995.

Izbris OE zaradi preoblikovanja, sedaj
vpisana na št. reg. vl. 1/1566/12.

Srg 96/01563 Rg-103897

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01563 z dne 15. 10. 1996
pod št. vložka 1/01713/02 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi
preoblikovanja s temile podatki:

Matična št.: 5917859001
Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN
TEHNOLOGIJO, Oddelek za fiziko

Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 1000 Ljubljana, Jadranska 19
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopniki Čopič Martin, Žumer Slobodan in
Kodre Alojz, vsi razrešeni 2. 10. 1995.

Izbris OE zaradi preoblikovanja, sedaj
vpisana na št. reg. vl. 1/1566/12.

Srg 96/01562 Rg-103898

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01562 z dne 15. 10. 1996
pod št. vložka 1/01713/01 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi
preoblikovanja s temile podatki:

Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN
TEHNOLOGIJO, Oddelek za farmacijo

Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 1000 Ljubljana, Aškerčeva 7
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopniki Kristl Julijana, Urleb Uroš in Mr-
har Aleš, vsi razrešeni 2. 10. 1995.

Izbris OE zaradi preoblikovanja, sedaj
vpisana na št. reg. vl. 1/1566/09.
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Srg 96/01561 Rg-103899

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01561 z dne 15. 10. 1996
pod št. vložka 1/01713/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi
preoblikovanja s temile podatki:

Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN
TEHNOLOGIJO

Skrajšana firma: FNT, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Aškerčeva 9
Ustanovitelj: Izvršni svet LRS, izstopil

21. 12. 1994.
Izbris fakultete zaradi preoblikovanja,

sedaj vpisana na št. reg. vl. 1/1566/17.

Srg 96/01560 Rg-103900

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01560 z dne 15. 10. 1996
pod št. vložka 1/01672/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi
preoblikovanja s temile podatki:

Matična št.: 5088747
Firma:  UNIVERZA V LJUBLJANI,

EKONOMSKA FAKULTETA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež:  1000  Ljubljana,  Kardeljeva

ploščad 17
Ustanoviteljica: Vlada ljudske Republi-

ke Slovenije, izstop 21. 12. 1994.
Izbris fakultete zaradi preoblikovanja,

sedaj vpisana na št. reg. vl. 1/1566/05.

Srg 96/01559 Rg-103901

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01559 z dne 15. 10. 1996
pod št. vložka 1/01635/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi
preoblikovanja s temile podatki:

Matična št.: 5084253
Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMET-
NOST

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Erjavčeva 23
Ustanoviteljica: Narodna vlada Sloveni-

je Ljubljana, izstop 21. 12. 1994.
Izbris fakultete zaradi preoblikovanja,

sedaj vpisana na št. reg. vl.  1/1566/03.

Srg 96/01558 Rg-103902

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01558 z dne 15. 10. 1996
pod št. vložka 1/01603/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi
preoblikovanja s temile podatki:

Matična št.: 5089549
Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO p.o.
Skrajšana   firma:   UNIVERZA   V

LJUBLJANI, Fakulteta za strojništvo
p.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Aškerčeva 6
Ustanoviteljica: Ljudska skupščine LR

Slovenije, izstop 21. 12. 1994.
Izbris fakultete zaradi preoblikovanja,

sedaj vpisana na št. reg. vl.  1/1566/13.

Srg 96/01557 Rg-103903

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01557 z dne 15. 10. 1996

pod št. vložka 1/01602/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi
preoblikovanja s temile podatki:

Matična št.: 5084920
Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,

PEDAGOŠKA FAKULTETA V LJUB-
LJANI

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež:  1000  Ljubljana,  Kardeljeva

ploščad 16
Ustanoviteljica: Skupščina SR Sloveni-

je, izstop 21. 12. 1994.
Izbris fakultete zaradi preoblikovanja,

sedaj vpisana na št. reg. vl.  1/1566/18.

Srg 96/01556 Rg-103904

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01556 z dne 15. 10. 1996
pod št. vložka 1/01600/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi
preoblikovanja s temile podatki:

Matična št.: 5088780
Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,

FILOZOFSKA FAKULTETA, Ljubljana,
Aškerčeva 12

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Aškerčeva 12
Ustanoviteljica: Skupščina SR Sloveni-

je, izstop 21. 12. 1994.
Izbris fakultete zaradi preoblikovanja,

sedaj vpisana na št. reg. vl.  1/1566/15.

Srg 96/01555 Rg-103905

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01555 z dne 15. 10. 1996
pod št. vložka 1/01598/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi
preoblikovanja s temile podatki:

Matična št.: 5083460
Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,

VISOKA UPRAVA ŠOLA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež:  1000  Ljubljana,  Kardeljeva

ploščad 5
Ustanoviteljica: Republika Slovenija, iz-

stop 31. 12. 1994.
Izbris fakultete zaradi preoblikovanja,

sedaj vpisana na št. reg. vl.  1/1566/25.

Srg 96/01554 Rg-103906

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01554 z dne 15. 10. 1996
pod št. vložka 1/01597/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi
preoblikovanja s temile podatki:

Matična št.: 5086116
Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,

Visoka šola za zdravstvo
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Poljanska ce-

sta 26a
Ustanoviteljica: Skupščina SR Slovenije

(z zakonom o Višji šoli za zdravstvene de-
lavce), izstop 21. 12. 1994.

Izbris fakultete zaradi preoblikovanja,
sedaj vpisana na št. reg. vl.  1/1566/24.

Srg 96/01553 Rg-103907

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01553 z dne 15. 10. 1996
pod št. vložka 1/01586/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi
preoblikovanja s temile podatki:

Matična št.: 5088771
Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,

VISOKA ŠOLA ZA SOCIALNO DELO
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež:  1000  Ljubljana,  Šaranoviče-

va 5
Ustanoviteljica: LS LR Slovenije, izstop

21. 12. 1994.
Izbris fakultete zaradi preoblikovanja,

sedaj vpisana na št. reg. vl.  1/1566/23.

Srg 96/01552 Rg-103908

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01552 z dne 15. 10. 1996
pod št. vložka 1/01585/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi
preoblikovanja s temile podatki:

Matična št.: 5086680
Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,

FAKULTETA ZA ŠPORT p.o.
Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Gortanova 22
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Agrež Franc, dr., razrešen 2. 10.
1995.

Izbris fakultete zaradi preoblikovanja,
sedaj vpisana na št. reg. vl.  1/1566/14.

Srg 96/01551 Rg-103909

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01551 z dne 15. 10. 1996
pod št. vložka 1/01558/02 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi
preoblikovanja s temile podatki:

Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA ARHITEKTURO,
GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO,
LJUBLJANA, Oddelek za gradbeništvo
in geodezijo, Ljubljana, Jamova 2

Skrajšana firma: FAGG–OGG
Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 1000 Ljubljana, Jamova 2
Osebi,  pooblaščeni  za  zastopanje:  za-

stopnika  Kogoj  Dušan,  doc.  dr.  in
Majes  Bojan,  doc.  dr.,  oba  razrešena
17. 10. 1995.

Izbris dela fakultete zaradi preoblikova-
nja, sedaj vpisana na št. reg. vl.  1/1566/10.

Srg 96/01550 Rg-103910

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01550 z dne 15. 10. 1996
pod št. vložka 1/01558/01 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi
preoblikovanja s temile podatki:

Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA ARHITEKTURO,
GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO,
LJUBLJANA, ŠOLA ZA ARHITEK-
TURO, Ljubljana, Cojzova 5

Skrajšana firma: FAGG–ŠA
Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 1000 Ljubljana, Cojzova 5
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnika Gabrijelčič Peter, izr. prof. mag.,
in Ocvirk Marjan, izred. prof., oba razre-
šena 2. 10. 1995.

Izbris dela fakultete zaradi preoblikova-
nja, sedaj vpisana na št. reg. vl.  1/1566/06.

Srg 96/01549 Rg-103911

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01549 z dne 15. 10. 1996
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pod št. vložka 1/01537/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi
preoblikovanja s temile podatki:

Matična št.: 5084237
Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,

MEDICINSKA FAKULTETA p.o., Ljub-
ljana

Skrajšana  firma:  MEDICINSKA  FA-
KULTETA V LJUBLJANI, p.o.

Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Vrazov trg 2
Ustanoviteljica: Skupščina SR Sloveni-

je, izstop 21. 12. 1994.
Izbris fakultete zaradi preoblikovanja,

sedaj vpisana na št. reg. vl.  1/1566/16.

Srg 96/01548 Rg-103912

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01548 z dne 15. 10. 1996
pod št. vložka 1/01522/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi
preoblikovanja s temile podatki:

Matična št.: 5090237
Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Pravnoorg. oblika: n.sol.o.
Sedež:  1000  Ljubljana,  Jamnikarje-

va 101
Ustanoviteljica: Vlada ljudske Republi-

ke Slovenije, izstop 21. 12. 1994.
Izbris fakultete zaradi preoblikovanja,

sedaj vpisana na št. reg. vl.  1/1566/04.

Srg 95/06117 Rg-103917

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06117 z dne 7. 10. 1996 pod
št. vložka 1/12634/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi pripo-
jitve  k  družbi  NEF  d.o.o.  s  temile
podatki:

Matična št.: 5498279
Firma: NEBRA, podjetje za davčno, or-

ganizacijsko in ekonomsko svetovanje
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: NEBRA d.o.o. Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 122
Osnovni kapital: 2,142.000 SIT
Ustanoviteljica: Neffat Branka, izstopila

28. 12. 1995.
Pripojitev k NEBRA, družba za davčno

in gospodarsko svetovanje d.o.o., Ljublja-
na, Dunajska 122, vpisana pod št. reg. vl.
1/24962/00 na podlagi pripojitvene pogod-
be z dne 28. 12. 1995. Pripojitev začne ve-
ljati z vpisom v register po sedežu prevzem-
ne družbe.

Srg 96/02690 Rg-104011

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02690 z dne 10. 10. 1996
pod št. vložka 1/12813/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5504902
Firma: KALCIC, Elektronske kompo-

nente, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: KALCIC, d.o.o. Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež:   1000   Ljubljana,   Šmartin-
ska 152, Hala D

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kalcic Adolfo, Kalcich

Franco in Petrač Mitja, vsi izstopili 30. 5.
1996.

Sklep skupščine z dne 30. 5. 1996 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli ustanovitelji Mitja Petrač, Rozmano-
va 3, Koper; Kalcic Adolfo, Via Giacomo
Matteotti N. 33, Trst in Kalcich Franco, Via
Dei Biacinti N. 4, Trst.

Srg 96/02731 Rg-104012

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02731 z dne 10. 10. 1996
pod št. vložka 1/13440/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5523575
Firma: PRIM, podjetje za računovod-

ske in finančne storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana   firma:   PRIM   d.o.o.,  Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1211 Ljubljana, Molekova 7
Osnovni kapital: 1,549.723,60 SIT
Ustanovitelja: Zaman Silvester in Zaman

Sonja, oba izstopila 3. 6. 1996.
Sklep skupščine z dne 3. 6. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta pre-
vezla ustanovitelja Zaman Silvester in So-
nja, oba Molekova 7, Ljubljana.

Srg 94/16842 Rg-104048

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16842 z dne 16. 10. 1996
pod št. vložka 1/08766/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: Z & Z, podjetje za uvoz-izvoz,
proizvodnjo, trgovino, servis in go-
stinstvo, d.o.o., Ljubljana, Uraničeva 22

Skrajšana firma: Z & Z, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Uraničeva 22
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Zadel Zdene in Zadel Mar-

jeta, oba izstopila 20. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevezla  ustanovitelja  Zadel  Zdene  in
Za del  Marjeta,  oba  Uraničeva  22,  Ljub-
ljana.

Srg 96/00468 Rg-104081

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00468 z dne 8. 11. 1996 pod
št. vložka 1/02247/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-

hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Matična št.: 5288665
Firma: CAPITA, Borzno posredniška

hiša d.d., Pražakova ul. 6, Ljubljana
Skrajšana firma: CAPITA d.d., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež:  1000  Ljubljana,  Pražakova

ul. 16
Osnovni kapital: 85,000.000 SIT
Ustanovitelji: Breskvar Aleš, Primc Ivo

in Brankov Žika, vsi izstopili 31. 1. 1996.
Sklep skupščine z dne 31. 1. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli naslednji ustanovitelji: Breskvar Aleš,
Gerbičeva 90, Ljubljana; Primc Ivo, Vodo-
vodna cesta 39, Ljubljana in Brankov Žika,
Vurnikova ul. 11, Ljubljana.

Srg 95/01716 Rg-104089

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01716 z dne 26. 11. 1996
pod št. vložka 1/02466/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5296447
Firma: SPECTRA, podjetje za ekonom-

ske, organizacijske in tehnološke stori-
tve, d.o.o., Gosposka 4, Ljubljana

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Gosposka 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Markič Matjaž in Črepin-

šek Maja, oba izstopila 28. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 28. 3. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta pre-
vezla naslednja ustanovitelja Markič Mat-
jaž in Maja Črepinšek, oba Gosposka 4,
Ljubljana.

Srg 94/08029 Rg-104094

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08029 z dne 25. 11. 1996
pod št. vložka 1/09463/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pri-
pojitve k TANGRAM TQC d.o.o. Ljubljana
s temile podatki:

Matična št.: 5437482
Firma: KALOR, podjetje za uvoz in

izvoz ter trgovino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: KALOR, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tolstojeva 37
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelja: Kiauta Marko in Cossutta

Ervin, oba izstopila 13. 5. 1994.
Pripojitev k TANGRAM TQU, podjetje

za svetovanje in inženiring, d.o.o., Tolstoje-
va 37, Ljubljana, št. reg. vl.  1/14899/00 na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 13. 5.
1994. Pripojitev začne veljati z vpisom v
register po sedežu prevzemne družbe.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 26 – 16. V. 1997 Stran 2049

Srg 95/00681 Rg-104146

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00681 z dne 31. 12. 1996
pod št. vložka 1/14440/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: ANTIGONA, posredništvo, tr-
govina, d.o.o. Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška cesta 7
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Pogačnik Pavle, izstopil

17. 4. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj Pogačnik Pavle, Ljubljana,
Zavrh pod Šmarno goro 7a.

Srg 95/00674 Rg-104147

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00674 z dne 31. 12. 1996
pod št. vložka 1/11822/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5484995
Firma: ELTEC,  Družba  za  proizvod-

njo, servis, trgovino, izvoz in uvoz d.o.o.,
Luize Pesjakove 9, Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Luize  Pesja-
kove 9

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Bajc Boris, izstopil 13. 2.

1995.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj Bajc Boris, Povšetova 104/a,
Ljubljana.

Srg 94/19383 Rg-104162

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19383 z dne 9. 12. 1996 pod
št. vložka 1/18855/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Firma: UROMEDICA, razvoj, sveto-
vanje in zastopanje na področju urologi-
je za otroke in odrasle in pediatrije, d.o.o.,
Ljubljana, Pod bresti 2

Skrajšana firma: UROMEDICA, d.o.o.
Ljubljana, Pod bresti 2

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Pod bresti 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Sedmak Boris in Sedmak

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

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta pre-
vezla naslednja ustanovitelja: Sedmak Bo-

ris in Sedmak Marjetka oba Pod bresti 2,
Ljubljana.

Srg 94/15548 Rg-104167

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15548 z dne 30. 12. 1996
pod št. vložka 1/22525/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5721628
Firma: ABACO, Mednarodno trgovsko

in proizvodno podjetje, d.d., Ljubljana,
M. Beličeve 125

Skrajšana  firma:  ABACO,  d.d.  Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, M. Beličeve 125
Osnovni kapital: 12,800.000 SIT
Ustanovitelja:  TILIA  CONSALTING,

d.o.o. in SICHEM SRL, oba izstopila 29. 11.
1994.

Sklep skupščine z dne 29. 11. 1994 o
prenehanju  družbe  po   skrajšanem  po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta pre-
vezla naslednja ustanovitelja TILIA CON-
SULTING, d.o.o., Ljubljana, M. Beličeve
125 in SICHEM SRL, Udine, Via Petrarca
25 Cap, 33100 Italia.

Srg 96/03791 Rg-104336

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03791 z dne 30. 12. 1996
pod št. vložka 1/26902/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5914485
Firma:  COTTON,  podjetje  za  pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Men-
geš, Mlakarjeva 1

Skrajšana  firma:  COTTON,  d.o.o.,
Mengeš

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1234 Mengeš, Mlakarjeva 1, Tr-
zin

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Sansoni Franc, Osledkar

Peter, Premk Marjan in Zilli Zoran, vsi iz-
stopili 27. 7. 1996.

Sklep skupščine z dne 27. 7. 1996 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli ustanovitelji družbe: Sansoni Franc,
Mlakarjeva 1, Trzin, Mengeš; Osledkar Pe-
ter, Miheličeva 13, Ljubljana; Premk Mar-
jan, Bukovica pri Vodicah 8, Vodice in Zilli
Zoran, Agrokombinatska 6a, Ljubljana.

SLOVENJ GRADEC

Srg 111/97 Rg-276

Družba HOJNIK, podjetje za proizvod-
njo in storitveno dejavnost, uvoz in izvoz,
zastopanje in posredovanje, trgovino in

gostinstvo, d.o.o., Podgorje 29/A, Podgor-
je  pri  Slovenj  Gradcu,  reg.  št.  vl.
1/6819-00, katere družbenik je Hojnik Ro-
man, po sklepu družbenika z dne 18. 3. 1997
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Hojnik Ro-
man iz Podgorja 29/A, Podgorje pri Slovenj
Gradcu.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem so-
dišču v Slovenj Gradcu, ker bo sodišče
sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz re-
gistra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 14. 4. 1997

Srg 92/97 Rg-277

Družba M.S.C., svetovanje, trženje, in-
ženiring, d.o.o., Slovenj Gradec, reg. št.
vl. 1/6029-00, katere družbenik je Brand-
stotter Herbert, po sklepu družbenika z dne
27. 2. 1997 preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Brandstotter
Herbert, Avstrija, Wels, Bilrothstrasse 66/1.

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 14. 4. 1997

Srg 171/96 Rg-278

Družba BARTO, trgovina, d.o.o., Mi-
slinja, Mislinja 316, reg. št. vl. 1/2045-00,
katere družbeniki so Stvarnik Jernej, Šporin
Jurij in Šporin Anton, po sklepu družbenika
z dne 26. 7. 1996 preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzamejo Stvarnik
Jernej, Šporin Jurij in Šporin Anton, vsi
stanujoči v Mislinji, Prisoje 16.

Zoper sklep lahko družbeniki, 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 14. 4. 1997

Srg 139/96 Rg-279

Družba DIGAS, živilska proizvodnja,
gostinstvo in trgovina, d.o.o., Šmartno,
Šmartno 222, reg. št. vl. 1/5786-00, katere
družbenika sta Doler Jožef in Danica, po
sklepu skupščine z dne 18. 6. 1996 preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzameta Doler Jo-
žef in Danica, oba Šmartno 222, Šmarnto
pri Slovenj Gradcu.

Zoper sklep lahko družbenika, 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 14. 4. 1997
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-7/97-3 Ob-1843

Pravila sindikalne organizacije obvladu-

joče družbe Mercator, d.d., Dunajska 107,
Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Zve-
ze svobodnih sindikatov Slovenije spreje-

ta na ustanovnem zboru sindikalne organi-

zacije obvladujoče družbe Mercator, d.d.,

Dunajska 107 dne 6. 11. 1996, se hranijo pri

Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Beži-

grad. Pravila so vpisana v evidenco statutov

sindikatov št. 7, dne 14. 4. 1997.

Št. 028-8/97-3 Ob-1844

Statut sindikalne organizacije promet-
nih pilotov Slovenije, Ljubljana, Kuzmi-
čeva 7, Neodvisni sindikat pilotov AA,
sprejet na ustanovnem zboru sindikalne or-

ganizacije prometnih pilotov Slovenije,

Ljubljana, Kuzmičeva 7, Neodvisni sindi-

kat pilotov AA dne 5. 11. 1991, se hrani pri

Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Beži-

grad. Statut je vpisan v evidenco statutov

sindikatov št. 8, dne 14. 4. 1997.

Št. 028-5/97-2 Ob-1871

1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se

vzamejo pravila sindikata družbe Bofrost

d.o.o., Ptuj:

– naziv pravil: pravila osnovne organi-

zacije ZSSS Bofrost d.o.o., Ptuj;

– ime sindikata: Zveza svobodnih sin-
dikatov Slovenije, Sindikat družbe Bo-
frost, d.o.o., Ptuj;

– sedež sindikata: Zagrebška 46/a, Ptuj.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega izre-

ka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te

odločbe in se vpišejo v evidenco statutov

pod zap. št. 80.

3. Matična številka ZSSS, sindikata druž-

be Bofrost, d.o.o., Ptuj je 1144286.

Št. 028-4/97-02 Ob-1872

Republika Slovenija, Upravna enota

Ljubljana, Izpostava Center, Oddelek za ob-

čo upravo, družbene dejavnosti in skupne

zadeve z dnem izdaje te odločbe sprejme v

hrambo statut, vpisan v evidenco statutov

sindikatov, dne 7. 5. 1997, pod zap. št. 233,

z nazivom »Statut Samostojnega sindikata

pošte Poslovne enote Ljubljana«, ki ga je

zahtevala pooblaščena oseba sindikata z

imenom: Samostojni sindikat pošte PE
Ljubljana, matično št.: 1159577 in sede-

žem: Čopova 11, Ljubljana.

Št. 028-7/97-02 Ob-1949

Republika Slovenija, Upravna enota

Ljubljana, izpostava Center, Oddelek za ob-

čo upravo, družbene dejavnosti in skupne

zadeve z dnem izdaje te odločbe sprejme v

hrambo statut, vpisan v evidenco statutov

sindikatov, dne 8. 5. 1997, pod zap. št. 235,

z nazivom “Statut območnega policijskega

sindikata Ljubljana”, ki ga je zahtevala

pooblaščena oseba sindikata z imenom: Ob-
močni policijski sindikat Ljubljana, ma-

tično številko: 1159593 in sedežem: Pre-
šernova cesta 18, Ljubljana.

Št. 028-6/97-02 Ob-1950

Republika Slovenija, Upravna enota

Ljubljana, izpostava Center, Oddelek za ob-

čo upravo, družbene dejavnosti in skupne

zadeve z dnem izdaje te odločbe sprejme v

hrambo statut, vpisan v evidenco statutov

sindikatov, dne 8. 5. 1997, pod zap. št. 234,

z nazivom “Pravila sindikata zavoda Priro-

doslovni muzej Slovenije”, ki ga je zahteva-

la pooblaščena oseba sindikata z imenom:

Sindikat vzgoje, izobraževanja in znano-
sti Slovenije – Prirodoslovni muzej Slove-
nije, matično številko: 1159585 in sedežem:

Prešernova cesta 20, Ljubljana.

Razglasi sodišč

Pri navedenih sodiščih teče posto-
pek, da se razglasijo za mrtve osebe, ki
so pogrešane.

Pogrešance pozivamo, da se oglase;
vsi drugi, ki kaj vedo o njihovem živ-
ljenju, naj to javijo sodniku in začas-
nemu skrbniku oziroma predlagatelju
v roku treh mesecev po objavi oglasa,
ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.

N 8/97 R-75

Žalec Ivan, roj, 17. 9. 1871, stanujoč

Gorica št. 5, p. Vinica, je pogrešan od I.

svetovne vojne (na predlog Župančič Slavi-

ce, Gorica št. 3, p. Vinica).

Skrbnica je Fortun Marija iz Sinjega vr-

ha št. 20, p. Vinica.

Okrajno sodišče v Črnomlju

dne 18. 4. 1997

N 35/96 R-35

Škorja Nazarij, sin Škorja Antona in Ane

roj. Pavlič, roj. 9. 5. 1876 v Kocjančičih,

neznanega bivališča v Ameriki je pogrešan

(na predlog Škorja Duilija, Kocjančiči 21,

Koper, odv. Zdenka Debernardi iz Kopra).

Skrbnica za poseben primer je Cvetka

Birsa iz Ankarana, Ivančičeva št. 19.

Okrajno sodišče v Kopru

dne 27. 2. 1997

Stečajni postopki
in likvidacije

St 18/97 S-206

To sodišče je s sklepom St 18/97 dne 30.
4. 1997 začelo stečajni postopek nad dolž-
nikom Alping Podjetje za tehnološke, eko-
nomske in organizacijske storitve ter in-
ženiring, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 2.

Za stečajnega upravitelja se imenuje
Franc Dejak 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 3. 9. 1997 ob 10. uri v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 30. 4.
1997.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 30. 4. 1997

St 56/94 S-207

To sodišče je s sklepom St 56/94 z dne
6. 5. 1997 zaključilo stečajni postopek nad
Riko Loški potok, d.o.o., Loški potok.

Stečajni dolžnik se po pravnomočnosti
sklepa izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 7. 5. 1997

St 71/94 S-208

To sodišče razpisuje narok za obravna-
vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad dolžnikom M & M Trading,
d.o.o., Ljubljana – v stečaju za dne 24. 6.
1997 ob 9. uri v konferenčni dvorani tega
sodišča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 6. 5. 1997

St 21/96 S-209

To sodišče razpisuje III. narok za preiz-
kus upniških terjatev v stečajni zadevi Je-
klotehna Indel, d.o.o., Maribor – v steča-
ju, dne 26. 5. 1997 ob 9. uri v sobi 330
tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 5. 5. 1997

St 33/94 S-210

To sodišče je v stečajnem senatu, ki ga
sestavljajo sodnik Matjaž Štok, kot pred-
sednik senata in sodnika Jože Vidic in Ta-
nja Marinič, kot člana senata, v stečajnem
postopku TVT Družba za transport vzdrže-
vanje in storitve, d.o.o., Maribor – v steča-
ju, na seji senata dne 5. 5. 1997 sklenilo:
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1. Odredi se izročitev prodane pravne
osebe kupcu TVT Družba za proizvodnjo
in remont tirnih vozil, d.o.o., Maribor.

2. Stečajni postopek nad stečajnim dolž-
nikom TVT Družba za transport, vzdrževa-
nje in storitve, d.o.o., Leningrajska c. 27
Maribor – v stečaju se ustavi in se nadaljuje
zoper stečajno maso.

3. Sodnemu registru tukajšnjega sodišča
se naloži izbris naziva pri TVT Družba za
transport, vzdrževanje in storitve, d.o.o.,
Maribor “– v stečaju”.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 5. 5. 1997

St 11/95 S-211

V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-
nika Podjetje za trgovino Gospar, d.o.o.,
Šempeter, Žnidaršičeva 15 bo drugi narok
za preizkus terjatev dne 2. 6. 1997 ob 12.15
v sobi 110/I tega sodišča.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 7. 5. 1997

St 8/91 S-212

V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-
nika Elektromehanika Kacin, d.o.o., Idri-
ja, v stečaju, bo drugi narok za preizkus
terjatev dne 2. 6. 1997 ob 12. uri v sobi 110
tega sodišča.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 6. 5. 1997

St 1/95-191 S-213

Stečajni senat tega sodišča vabi vse up-
nike stečajnega dolžnika Gales Žagarska
industrija Radenci, d.o.o., Boračeva 40/a
– v stečaju na narok za obravnavanje osnut-
ka za glavno razdelitev stečajne mase. Na-
rok bo dne 7. 7. 1997 ob 12. uri tukajšnjega
sodišča v sobi št. 12.

Upniki se lahko seznanijo in vpogledajo
v osnutek za glavno razdelitev stečajne ma-
se na tem sodišču v sobi št. 411 v času
uradnih ur.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 7. 5. 1997

St 2/97-45 S-214

I. To sodišče je s sklepom opr. št. St 2/97
z dne 5. 5. 1997 začelo postopek prisilne
poravnave v stečaju nad dolžnikom Iskra
Releji, Tovarna relejev, d.o.o., Makole –
v stečaju, ter odredilo imenovanje upniške-
ga odbora v sestavi:

– mag. Stane Kavkler, za Iskra Tela,
d.o.o., Ljubljana, Savska c. 3,

– Željko Jaramaz, PROSYSTEM, Breš-
čenskog 3, Zagreb, Hrvatska, kot pooblaš-
čenec stečajnega upnika podjetja Wieland-
Werke AG, Metallwerke, Deutschland,

– Božidar Meglaj, za Meglaj, d.o.o., za
trgovinu i zastupanje, Vranovina 24, Za-
greb, Hrvatska, kot pooblaščenec stečajne-
ga upnika podjetja Vacuumsmelze GMBH
Postfach 2253 Hanau, Deutschland,

– Jasna Kosanovič, Agitrade, d.o.o., Za-
greb, Gajeva 57, Hrvatska, kot pooblaščen-
ka stečajnega upnika podjetja W.C. Hera-
eus GmbH, Heraeustrasse 12–14, Deutsch-
land,

– mag. Leon Pernat, Iskra Releji, d.o.o.,
Makole – v stečaju, Tovarna relejev, d.o.o.,
Makole kot delavski zaupnik.

II. Postopek prisilne poravnave opravi
stečajni senat.

Med postopkom opravlja dolžnosti upra-
vitelja prisilne poravnave v stečaju stečajni
upravitelj Mitja Zagrajšek dipl. ek., Pregar-
čevih 26, Maribor.

III. Oklic upnikom je nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 5. 5. 1997.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 5. 5. 1997

St 32/91 S-215

1. Stečajni postopek nad dolžnikom Fe-
cro, Tovarna opreme p.o., Slovenj Gra-
dec – v stečaju, se zaključi.

2. Stečajni dolžnik se po pravnomočno-
sti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.

3. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi sklepa v Uradnem listu
RS.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 9. 5. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-104

Organ upravljanja Kompas Hoteli Bled,
d.o.o., podaljšuje ponudbo odkupa poslov-
nega deleža družbe vsem upravičencem in-
terne razdelitve in notranjega odkupa.

Javni poziv je bil prvič objavljen v sreds-
tvih obveščanja in na oglasnih deskah pod-
jetja dne 18. marca 1997.

Rok za vpis zadolžnic po 25.a členu
ZLPP, certifikatov in gotovine podaljšuje-
mo za 30 dni, do vključno 19. junija 1997.

Vse dodatne informacije dobite na sede-
žu podjetja, tel. 064/79-40.

Kompas Hoteli Bled, d.o.o.

Št. 45 La-105

Megrad inženiring, p.o., Ljubljana,
Cesta v Kleče 12, podaljšuje javni poziv
upravičencem (zaposlenim, bivšim zaposle-
nim, upokojencem) do interne razdelitve in
notranjega odkupa delnic.

Javni poziv je bil prvič objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 8, dne 12. II. 1996 in
dnevniku Delo dne 9. 2. 1996. Istočasno je
bil javni poziv objavljen tudi na oglasnih
deskah v podjetju.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov in potrdil ter vplačilo denarnih
sredstev se podaljša do vključno 10. 6. 1997.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije v dopoldanskem času po tel.
061/159-18-56 ali osebno na sedežu podjet-
ja. Kontaktna oseba je Alojz Pšeničnik.

Megrad inženiring, p.o., Ljubljana

La-103

Skladno z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92 s spremembami) in 16. členom ured-
be o pripravi programa preoblikovanja in o
izvedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93
s spremembami) Stol, industrija pohištva,
d.d., Kamnik na podlagi programa o last-
ninskem preoblikovanju podjetja, ki ga je z
odločbo št. LP 01209/1997-JM z dne 5. 5.
1997 odobrila Agencija RS za prestrukturi-
ranje in privatizacijo, objavlja program last-
ninskega preoblikovanja podjetja:

1. Firma in sedež
Firma: Stol, Industrija pohištva, d.d.,

Kamnik.
Sedež: Kamnik, Ljubljanska 45.
2. Matična številka in dejavnost
Matična številka 5037948.
Dejavnost 012310.
3. Pravna oblika organiziranosti
Stol je podjetje v mešani lastnini. V os-

novnem kapitalu predstavlja delež družbe-
nega kapitala 97,392%, kjer ni znanega last-
nika in 2,608% privatnega kapitala, kjer je
znan lastnik.

3.1 Stol Kamnik, d.d., je po stanju per
1. 1. 1993 lastnik oziroma solastnik med
drugim sledečih družb:

– Stol restavracija, d.o.o., Kamnik, Ljub-
ljanska 45, Kamnik,

– Stol Interier Kamnik, d.o.o., Korenova
pot, Kamnik,

– Stol Interier Ljubljana, d.o.o., Celovška
71/a, Ljubljana,

– Stol Interier Celje, d.o.o., Titov trg 8,
Celje,

– Stol Interier Koper, d.o.o., Kraljeva 19,
Koper,

– Interier Design, d.o.o., Kamnik, Ljub-
ljanska 45, Kamnik,

– Inform, d.o.o., Kamnik, Ljubljanska
45, Kamnik.

4. Vrednost osnovnega (nominiranega)
kapitala podjetja

Vrednost osnovnega kapitala podjetja
znaša 1.940,500.000 SIT, od česar znaša
vrednost družbenega kapitala, ki je podlaga
za lastninsko preoblikovanje 1.391,340.000
SIT na dan 1. 1. 1993.

Nominalna vrednost ene delnice je
10.000 SIT, prodajna vrednost pa 13.172
SIT per 1. 1. 1993.

5. Predvidena lastniška struktura:
– Sklad RS za razvoj – 14,34%,
– Odškodninski sklad – 7,17%,
– Sklad pokojninskega in invalidskega

zavarovanja – 7,17%,
– znani obstoječi lastniki – 2,70%,
– znani lastniki: den. upravičenci Remec

– 19,90%,
– rezervirano za den. upravičence –

5,70%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 14,34%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

28,68%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

je načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –

40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic – 20% druž-

benega kapitala,
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– notranji odkup delnic – 40% družbe-
nega kapitala.

7. Javni poziv
7.1 Interna razdelitev
Stol Kamnik, d.d., Kamnik poziva upra-

vičence (vse zaposlene, bivše zaposlene,
upokojene delavce Stol in upravičence iz
3.1 točke te objave), da predložijo lastniške
certifikate v zamenjavo za navadne delnice
najkasneje v roku 30 dni od te objave v
časopisu Ljubljanski dnevnik, v Uradnem
listu RS in na oglasni deski ter s tem sodelu-
jejo pri interni razdelitvi delnic.

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

V primeru, če bo vrednost tako zbranih
lastniških certifikatov manjša od 20% druž-
benega kapitala, bo podjetje naredilo interni
razpis za ožje družinske člane zaposlenih.
Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen niti na
ta način, bo podjetje preneslo na Sklad RS
za razvoj v skladu z zakonom. Interni razpis
bo potekal v prostorih Stol, d.d., Kamnik,
Ljubljanska 45, 1240 Kamnik, in sicer
35. dan od objave iz prejšnjega odstavka,
od 8. do 14. ure.

Če bo vrednost predloženih lastniških
certifikatov večja od 20% družbenega kapi-
tala, lahko upravičenci, ki so sodelovali pri
interni razdelitvi, presežek lastniških certi-
fikatov uporabijo za kupnino za delnice v
Programu notranjega odkupa tako, da se pre-
sežek certifikatov uporabi proporcionalno
za vsakega udeleženca posebej.

Delnice, ki bodo razdeljene upravičen-
cem v okviru interne razdelitve, so navad-
ne, glasijo se na ime in so neprenosljive dve
leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem.

7.2 Notranji odkup
Javni poziv za notranji odkup bo podjet-

je Stol Kamnik, d.d., objavilo takoj po prav-
nomočnosti cit. odločbe agencije in to v
časopisu Ljubljanski dnevnik, Uradnem li-
stu RS in na oglasni deski.

8. Način vplačila
Lastniške certifikate naj upravičenci

predložijo v zameno za delnice interne raz-
delitve v navedenem roku pri blagajni Stol
Kamnik, d.d., Ljubljanska 45, vsak dan od
ponedeljka do petka od 9. do 13. ure.

9. Pravni pouk

Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
pravic v roku 15 dni od dneva te objave s
pritožbo na Ministrstvo za ekonomske od-
nose in razvoj Vlade Republike Slovenije v
Ljubljani. Pritožba zoper odločbo agencije
o odobritvi programa preoblikovanja se vlo-
ži pri Agenciji Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28,
Ljubljana.

S priporočeno pošiljko bo Stol še pose-
bej seznanil den. upravičence s programom
in cit. odločbo agencije.

10. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije na telefon 812-211, Učakar, vsak
delovni dan od 8. do 10. ure.

Stol, Industrija pohištva, d.d.,
Kamnik

Razpisi delovnih mest

Št. 108-1/97 Ob-1845

Svet Centra za socialno delo Celje razpi-
suje delovno mesto

direktorja Centra za socialno delo
Celje

Kandidat mora poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje pogoje:

– da je končal višjo ali visoko šolo so-
cialne, psihološke, pedagoške smeri in nje-
nih specialnih disciplin, upravne, pravne ali
sociološke smeri;

– 5 let delovnih izkušenj,

– strokovni izpit iz področja socialnega
varstva;

– ima organizacijske in vodstvene spo-
sobnosti.

Mandat direktorja traja štiri leta. Kandi-
dati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljejo v roku 8 dni od objave
razpisa na naslov: Center za socialno delo
Celje, Gregorčičeva 6/II, z oznako: “za raz-
pis”. O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30
dneh od dneva objave razpisa.

Center za socialno delo
Celje

Št. 2/1997 Ob-1846

Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Jamo-
va 39 razpisuje mesto

vodje odseka za tanke plasti in
površine

Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,
morajo poleg z zakonom določenih splošnih
pogojev za vodilne raziskovalne delavce iz-
polnjevati še naslednje:

– doktorat znanosti ustrezne smeri,

– izkušnje pri vodenju raziskovalnih sku-
pin na ožjem raziskovalnem področju ter
pri vodenju dela in vzgoji kadrov na tem
področju,

– 5 let delovnih izkušenj.

Prijavi na razpis morajo kandidati prilo-
žiti življenjepis, znanstveno in strokovno
bibliografijo in programsko usmeritev za po-
samezno ožje področje za katerega kandidi-
rajo.

Izbrani kandidat bo moral predstaviti
Znanstvenemu svetu Instituta programsko
usmeritev ožjega raziskovalnega področja,
ki mora vsebovati poleg programa dela še
kadrovsko sestavo, organizacijo in sredstva
za izvajanje.

Izbrani kandidat bo imenovan za štiri
leta.

Pisne prijave na razpis z dokazili o iz-
polnjevanju pogojev bomo sprejemali 15 dni
po objavi na naslov: Institut “Jožef Stefan”,
Sekretariat, Jamova 39, Ljubljana.

Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana

Št. 122-38/95 Ob-1847

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 23. člena zakona o držav-

nem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94):

a)

– 1 prosto mesto vodje višjega držav-
nega tožilstva na Višjem državnem to-
žilstvu v Kopru,

– 1 prosto mesto vodje višjega držav-
nega tožilstva na Višjem državnem to-
žilstvu v Ljubljani;

b)

– 1 prosto mesto vodje okrožnega dr-
žavnega tožilstva na Okrožnem državnem
tožilstvu v Celju,

– 1 prosto mesto vodje okrožnega dr-
žavnega tožilstva na Okrožnem državnem
tožilstvu v Kopru,

– 1 prosto mesto vodje okrožnega dr-
žavnega tožilstva na Okrožnem državnem
tožilstvu v Krškem,

– 1 prosto mesto vodje okrožnega dr-
žavnega tožilstva na Okrožnem državnem
tožilstvu v Novi Gorici,

– 1 prosto mesto vodje okrožnega dr-
žavnega tožilstva na Okrožnem državnem
tožilstvu v Novem mestu,

– 1 prosto mesto vodje okrožnega dr-
žavnega tožilstva na Okrožnem državnem
tožilstvu na Ptuju.

Razpisni pogoji:

K I/a

V skladu z drugim odstavkom 56. člena
zakona o državnem tožilstvu je za vodjo
višjega državnega tožilstva lahko postav-
ljen državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje za
višjega državnega tožilca.

K I/b

V skladu z drugim odstavkom 56. člena
zakona o državnem tožilstvu je za vodjo
okrožnega državnega tožilstva lahko postav-
ljen državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje za
okrožnega državnega tožilca.

Pisne prijeve z življenjepisom in dokazi-
li o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spre-
jema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.

Št. 122-10/97 Ob-1848

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 72. člena zakona o držav-

nem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94):

a)

– 1 prosto mesto okrožnega državnega
tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu
v Mariboru.

Razpisni pogoji:

K I/a

diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-
šne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo,
določene v 8. členu zakona o sodniški služ-
bi, in posebne pogoje za imenovanje na me-
sto okrožnega državnega tožilca, določene
v prvem odstavku 15. člena zakona o držav-
nem tožilstvu.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazi-
li o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spre-
jema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje
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Št. 50 Ob-1870

Svet javnega zavoda Osnovne šole An-
gela Besednjaka Maribor razpisuje delovno
mesto

ravnatelja

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa zakon o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
2/96).

Mandat ravnatelja prične s 1. septem-
brom 1997 in traja štiri leta.

Prijave s kratkim življenjepisom in do-
kazili o izpolnjevanju pogojev pošljite z oz-
nako “Razpis Ravnatelja” v roku 8 dni po
objavi razpisa na naslov OŠ Angela Besed-
njaka, 2000 Maribor, Celjska ulica 11.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konitem roku.

OŠ Angela Besednjaka Maribor

Št. 611/97 Ob-1965

OŠ Koroška Bela, C. talcev 2, Jesenice
razpisuje delovni mesti;

1 učitelj na predmetni stopnji za teh-
nični pouk – športno vzgojo, za določen
čas s polno delovno obveznostjo. Zaposli-
tev od 1. 9. 1997 do 31. 8. 1998.

1 delovno mesto finančno administra-
tivno – tehničnega delavca, za nedoločen
čas s polno delovno obveznostjo. Zaposli-
tev od 1. 8. 1997.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konitem roku. Prijave z dokazili pošljite v 8
dneh.

OŠ Koroška Bela
Jesenice

Razpisi
javnih natečajev

Preklic

Št. 012-1/96-112 Ob-1956

Občina Kočevje preklicuje razpis za iz-
biro izvajalca del – izgradnja nove osnovne
šole Ob Rinži v Kočevju, ki je bil objavljen
v Uradnem listu, RS, št. 25 z dne 9. V. 1997.

Občina Kočevje

Popravek

V javnem razpisu za predhodno ugotav-
ljanje sposobnosti dobavitelja za nabavo sa-
nitarno potrošnega materiala za zdravstve-
no oskrbo bolnikov, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 25, z dne 9. V. 1997 se:

– v II. 8. točki podtočki pravilno glasita:
h) obloge iz kalcijevega alginata,
i) metalizirane obloge,
– 9. točka pravilno glasi:
9. Preventivne antitrombotične nogavi-

ce.
Uredništvo

Št. 350-1/97 Ob-1788

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) Hidro Koper, Pod-
jetje za gradbeništvo in vodno gospodarstvo,
Obrtniška 15, Koper, objavlja

javni razpis
za razrez, odstranitev in prodajo delov

plovila PO-1 (Katarina)
I. Splošni podatki
1. Naročnik: Hidro Koper, Podjetje za

gradbeništvo in vodno gospodarstvo, Obrt-
niška 15, Koper.

2. Predmet razpisa je ponudba za:
a) razrez,
b) odstranitev,
c) prodaja delov plovila PO-1 (Katarina),

v zvezi z dokončanjem upravne izvržbe.
3. Lokacija: Luka Koper, v bližini po-

mola VS.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del

je 2,500.000 SIT.
5. Predvideni rok pričetka del je 30. 5.

1997.
Predvideni rok zaključka del je 10. 6.

1997.
II. Pogoji za udeležbo
Ponudba mora biti izdelana na način, ki

ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 38/93).

Ponudnik naj ponudi kompletno izvedbo
razpisanih del.

Ponudnik mora v ponudbi podati izjavo,
da je proučil terenske razmere z obsegom
del in da nima pripomb. Če ima pripombe k
razpisni dokumentaciji, jih naj ponudnik na-
piše v posebni prilogi.

Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil vsa
dela pri svoji ponudbi pravilno in v skladu z
veljavnimi predpisi ter v pogodbenem roku,
kolikor bo z njim sklenjena pogodba.

III. Splošni pogoji
Potencialni interesenti lahko dvignejo

dokumentacijo na sedežu razpisovalca, kjer
lahko dobijo tudi vse eventualne potrebne
dodatne informacije (kontaktna oseba je
Matjaž Dobnik tel. 066/32-670).

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so cena, čas potreben za izvedbo del in
plačilni pogoji.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 5. 1997 do 12. ure v tajništvu
Hidro Koper, Podjetje za gradbeništvo in vod-
nogospodarstvo, Obrtniška 15, 6000 Koper.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj” – Ponudba za razrez,
odstranitev in prodajo delov plovila PO-1
(Katarina).

Javno odpiranje ponudb bo v torek 29. 5.
1997 ob 11. uri v prostorih Hidro Koper,
Obrtniška 15, Koper.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
7 dneh po odpiranju ponudb.

Hidro Koper

Št. 23/97 Ob-1797

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Mestna občina Velenje

javni razpis
za izbiro izvajalca za projekte zunanje
ureditve osrednjega trga s komunalno

opremo v Starem Šaleku v Velenju

1. Naročnik: Mestna občina Velenje.
2. Predmet razpisa je izdelava projektov

za pridobitev gradbenega dovoljenja in za
izvedbo za zunanjo ureditev osrednjega tr-
ga s komunalno opremo v Starem Šaleku v
Velenju.

3. Predviden rok pričetka del je junij
1997.

4. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku
izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

5. Razpisno dokumentacijo dobijo po-
nudniki v tajništvu Urada za javne gospo-
darske službe Metne občine Velenje, Titov
trg 1, soba št. 6/IV od 19. 5. 1997 do 27. 5.
1997 od 10. do 13. ure.

Projektna dokumentacija je na vpogled na
Zavodu za urbanizem Velenje, Trg Mladosti 2
pri Vlasti Štajner vsak dan od 7. do 8. ure.

6. Kriteriji za izbor najugodnejšega po-
nudnika izvajalca so:

– cenovno ugodnejša ponudba, pri čemer
najnižja cena ni merilo za izbor izvajalca,

– plačilni pogoji,
– kompletnost ponudbe,
– strokvona usposobljenost in primernost

izvajalca,
– reference,
– rok dokončanja,
– opcija ponudbe.
7. Ponudbe morajo biti dostavljene do

29. 5  1997 do 12. ure v tajništvo Urada za
javne gospodarske službe Mestne občine
Velenje, Titov trg 1 (soba 6/1). Na kuverti
mora biti jasno in čitljivo napisano “Zuna-
nja ureditev osrednjega trga v Starem Šale-
ku” in “Ne odpiraj – Ponudba”.

Ponudba mora biti v zapečateni kuverti
in mora prispeti na naveden naslov najka-
sneje do roka za oddajo ponudb.

8. Odpiranje ponudb bo javno 29. 5. 1997
ob 13. uri v sejni sobi Urada za javne gos-
podarske službe Mestne občine Velenje.

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v roku 30 dni od dneva oddaje
ponudb.

Mestna občina Velenje
Urad za javne gospodarske službe

Št. 34-5/97 Ob-1849

Terra, Tehnični inženiring, d.o.o., Oto-
čec, Poslovna enota Krško, Zdolska 25, tel.
0608/21-754 objavlja na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo naročil

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izvedbo preureditve kotlovnice Gubčeva
1-11, Krško

1. Investitor: lastniki stanovanj v naselju
Gubčeva 1-11.

2. Predmet razpisa je:
a) zamenjava dveh obstoječih toplovod-

nih kotlov moči 2×1 MW, in sicer vključno
z demontažo starih in kompletno montažo
novih (dimniki, priključki, itd.). Moč kotlov
je potrebno natančno računsko določiti.

a1) Zaradi neustreznega dostopa v kuril-
nico je potrebno predvideti gradbena dela
zaradi morebitne razširitve dostopa v kuril-
nico.

b) Dobava in montaža 2 kom mešanih
ventilov ter motornih pogonov, demontaža
obstoječih avtomatik MTO in zamenjava z
Danfoss ECL/ECA.
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c) Preureditev kotlovnice mora biti celo-
vito funkcionalna zaključena celota in pri-
merna potrebam ogrevanja naselja Gubčeva
1-11.

d) Orientacijska vrednost del je
6,000.000 SIT, vendar si investitor pridržu-
je možnost korekcije cene oziroma obsega
del.

Ogled kotlovnice je možen ob predhodni
telefonski najavi vsak dan od 8. do 12. ure.

3. Merila za izbiro najustreznejšega po-
nudnika:

– kakovost in celovita tehnična funkcio-
nalnost ponudbe,

– reference ponudnika na podobnih de-
lih,

– konkurenčnost cene in plačilnih pogo-
jev, možnost kreditiranja,

– garancija za kvaliteto izdelave (akcept-
ni nalog),

– najcenejši ponudnik ni obvezno, da je
najugodnejši.

4. Rok za oddajo ponudb je 30. 5. 1997
do 11. ure na naslov Terra, d.o.o., – uprav-
nik Zdolska 25, 8270 Krško, z oznako: “Ne
odpiraj – Ponudba za preureditev kotlovni-
ce Gubčeva 1-11, Krško”.

Odpiranje ponudb bo 23. 5. 1997 ob
17. uri na sedežu upravnika Terra.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni takoj po zaključenih
razpravah vseh lastnikov Gubčeve 1-11 s
posebnim sklepom upravnika.

Terra, d.o.o., Krško

Št. 53/97 Ob-1850

Ministrstvo za šolstvo in šport, Zupanči-
čeva 6, Ljubljana, na podlagi odredbe o po-
stopku in izvajanju javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za dobavo in vgradnjo opreme za

Srednjo ekonomsko in trgovsko šolo v
Brežicah

1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
šega ponudnika za dobavo in vgradnjo opre-
me za novo Srednjo ekonomsko in trgovsko
šolo v Brežicah.

2. Ponudniki lahko dobijo informacije in
do vključno 14. dne po objavi dvignejo raz-
pisno dokumentacijo na Projekt MR inženi-
ring, d.d., Maribor, tel. 062/229-70-30 (Sta-
nislav Urek), vsak dan med 8. in 12. uro.

Za dvig dokumentacije je potrebno pred-
ložiti dokazilo o vplačilu 15.000 SIT na ž.r.
51800-601-10612.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 50 mio SIT.

4. Predvideni rok izvedbe del je do
20. avgusta 1997.

5. Ponudbe morajo vsebovati predvsem:
a) ime in naslov ponudnika, navedbo

kontaktne osebe,
b) dokazila o registraciji, odločbo uprav-

ne enote, matično ter davčno številko,
c) fiksno ceno, ki mora vsebovati pred-

pisani prometni davek (avansa ni!),
č) reference ponudnika v zadnjih 3 letih

na večjih predvsem šolskih objektih,
d) BON 1, 2 in 3, ki niso starejši od 30

dni,
e) opcijo ponudbe,
f) rok dobave in vgradnje opreme,

g) plačilne pogoje,
h) garancijski rok.
6. Merila za izbor so predvsem:
– usposobljenost za izvajanje ponudbe-

nih del,
– reference,
– cene (najnižja ponudba ni nujno, da je

najugodnejša),
– roki,
– bonitete.
7. Ponudniki naj upoštevajo verjetnost

plačil opravljenih del po sprejetju državne-
ga proračuna, predvidoma novembra 1997.

Naročnik si pridržuje pravico skleniti po-
godbo v zmanjšanem obsegu od razpisane-
ga, ali pa tudi odpovedati sklenitev pogod-
be, ne glede na vzrok.

8. Detaljnejši pogoji in navodila bodo
podani v posebnih razpisnih pogojih, ki so
sestavni del razpisanega gradiva.

9. Rok za oddajo ponudb je najkasneje
do 30. dne po objavi, do 12. ure, na naslov
Projekt MR inženiring, d.d., Maribor, Sve-
tozarevska 10. Odpiranje ponudb bo istega
dne ob 12.30. Ponudbe morajo biti oddane v
zaprtih kuvertah z oznako “Ponudba – ne
odpiraj – oprema za EŠB”, na kuverti pa
morajo biti navedeni tudi podatki ponudni-
ka (naslov, telefon, telefaks).

10. Opcije ponudb ne smejo biti krajše
od 120 dni od dneva odpiranja ponudb. Va-
lutne in podobne klavzule ne bomo upošte-
vali.

11. O izbiri ponudnika bodo udeleženci
razpisa pisno obveščeni.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 35/97 Ob-1851

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Mestna občina Velenje

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo večjih

vzdrževalnih del v OŠ Livada Velenje
1. Predmet razpisa so slikopleskarska de-

la na fasadi OŠ Livada Velenje.
2. Naročnik del: Mestna občina Velenje.
3. Lokacija: OŠ Livada Velenje, Efen-

kova ul.
4. Predviden pričetek del: 26. junij 1997,

dokončanje 26. julij 1997.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo od 19. 5. 1997 do 26. 5. 1997
med 8. in 12. uro v tajništvu OŠ Livada,
Efenkova ul., Velenje, tel. 854-348) na po-
dlagi dokazila o plačanih stroških v znesku
3.000 SIT na žiro račun št.
52800-603-38872.

6. Obseg in vrsta del: obnova fasade (po-
pravilo ter slikopleskarska dela).

7. Bistvene sestavine ponudb so:
– ime in naslov ponudnika,
– BON 1, BON 2,
– registracija,
– predračun,
– vzorec pogodbe.
8. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– ponudbena cena (vključen prometni

davek),
– garancijski roki in pogoji garancije,

– način zavarovanja izpolnitve obvezno-
sti,

– rok izvedbe,
– finančni pogoji za zagotavljanje fiksne

cene storitev,
– ostale ugodnosti ponudnika (plačila s

kompenzacijami...).
9. Rok za dostavo zapečatenih in pravil-

no označenih ponudb je do 5. 6. 1997 do 12.
ure na naslov: Mestna občina Velenje, Urad
za negospodarske javne službe, Efenkova
ul. 61, p.p. 191, 3320 Velenje z oznako: Ne
odpiraj – Ponudba fasada.

10. Javno odpiranje ponudb bo 6. 6. 1997
ob 11. uri v prostorih Mestne občine Vele-
nje, Titov trg 1, soba št. 1/I.

11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika obveščeni najkasneje v pet-
najstih dneh po odpiranju ponudb.

Mestna občina Velenje,
Urad za negospodarske javne službe

Št 13 Ob-1852

Zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske,
Gosposvetska cesta 9, Kranj objavlja na
podlagi odredbe o postopkih za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja

informacijskega sistema za laboratorij
1. Naročnik je zavod Osnovno zdravstvo

Gorenjske, Gosposvetska cesta 9, Kranj.
2. Predmet razpisa je zbiranje ponudb za

nakup zaključenega informacijskega siste-
ma za laboratorij. Informacijski sistem se
bo instaliral v laboratoriju v ZD Kranj, ZD
Škofja Loka in ZD Jesenice. Informacijski
sistem mora zagotavljati:

– sprejem pacientov,
– možnost optičnega čitanja,
– izdelavo delovnih list,
– priključitev laboratorijskih aparatov v

informacijski sistem, pri aparatih, ki pa ne
omogočajo priključitve pa zagotovitev roč-
nega vnosa,

– izpis izvidov,
– klinična in analitska kontrola kvalitete

dela,
– statistični pregled evidenc po zdravni-

kih in po preiskavah,
– prenos podatkov za fakturiranje za

ZZZS in za ostale naročnike,
– spremljanje dela v laboratoriju,
– zaščito podatkov na nivoju pooblastil,
– priključitev sistema na obstoječi infor-

macijski sistem v ZD oziroma zavodu.
Ponudniki naj v ponudbi prikažejo tudi

seznam potrebne in ustrezne računalniške
opreme (HW), ki naj bi zagotavljala reali-
zacijo celotnega informacijskega sistema.
Ponudniki naj v ponudbi opredelijo tudi de-
lovno okolje in način izobraževanja.

Ponudba naj izhaja iz celovite ponudbe
za laboratorijski informacijski sistem za na-
ročnika s tem, da naj bo prikaz ločen (ce-
novno) za posamezni laboratorij.

3. Ponudniki si lahko ogledajo posamez-
ni laboratorij. Kontaktna oseba v ZD Kranj
je Rudeš Marko, tel. 064/282-180, v ZD
Škofja Loka Vida Žargi, tel. 064/634-634 in
v ZD Jesenice Cilka Kejžar, tel.
064/868-100. Informacije pa lahko prejme-
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te tudi pri direktorju zavoda, Veternik, tel.
064/282-510.

4. Ponudniki, ki se bodo udeležili javne-
ga razpisa morajo k ponudbi priložiti še na-
slednje podatke:

– ime in točen naslov ponudnika,
– registracijo podjetja ter odločbo o do-

voljenju za opravljanje dejavnosti, ki ni sta-
rejša od treh mesecev;

– reference,
– garancijski rok za programski paket,
– zagotavljanje vzdrževanja programa

tudi po poteku garancije,
– odzivni čas v primeru okvare,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik po last-

ni presoji,
– dobavni rok,
– vzorec pogodbe.
5. Merila za izbiro so:
primernost programa glede na podane

zahteve,
– cena, fiksnost cene in plačilni pogoji,
– garancijski roki in vzdrževanje,
– reference in drugi pogoji ponudnika.
6. Investitor po tem razpisu ni zavezan k

izbiri med prispelimi ponudbami.
7. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od

objave. Pisne ponudbe z zahtevanimi podat-
ki je potrebno poslati v zaprtih ovojnicah na
naslov Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gos-
posvetska cesta 9, 4000 Kranj, z oznako
“ponudba na razpis za laboratorijski infor-
macijski sistem”.

Investitor nepopolnih ponudb ne bo
obravnaval.

8. Odpiranje ovojnic s ponudbami in po-
stopek izbire bo izvedla komisija investitor-
ja 4. junija 1997 ob 12. uri v prostorih inve-
stitorja, Gosposvetska cesta 9, 4000 Kranj.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo ude-
ležili javnega odpiranja ponudb, morajo ko-
misiji predložiti pisno pooblastilo za zasto-
panje.

9. Ponudniki bodo o izbiri pisno ob-
veščeni v roku 8 dni od dneva odločitve
komisije investitorja.

Zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske

Št. 352-49/5-97 Ob-1853

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 Rogaška Slatina

javni razpis
za izbiro izvajalca del za gradnjo III.

faze pri I. osnovni šoli v Rogaški Slatini
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca del

za gradnjo III. faze pri I. Osnovni šoli v
Rogaški Slatini, ki obsega naslednje objek-
te:

a) športna dvorana,
b) dograditev kuhinje,
c) zunanja ureditev športne dvorane.
Razpisana so gradbena, gradbeno-obrt-

niška in instalacijska dela.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva
razpisa dalje, vsak delovni dan od 10. do
12. ure na sedežu Občine Rogaška Slatina,
Izletniška 2. Informacije lahko dobite na
tel. 063/814-222.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
proti plačilu 20.000 SIT na žiro račun št.

50730-630-10-217 Občina Rogaška Slatina
s pripisom “Javni razpis I. OŠ Rogaška Sla-
tina”.

4. Predvideni rok pričetka del: 1. 7. 1997.
5. Roki za dokončanje del:
a) športna dvorana – 1. 6. 1998,
b) dograditev kuhinje – 20. 8. 1997,
c) zunanja ureditev – 1. 6. 1998.
6. Orientacijska vrednost del:
a) športna dvorana – 145,000.000 SIT,
b) dograditev kuhinje – 14,500.000 SIT,
c) zunanja ureditev – 14,000.000 SIT.
7. Ponudba mora biti izdelana za kom-

pletno III. fazo gradnje, ki obsega športno
dvorano, dograditev kuhinje in zunanjo ure-
ditev športne dvorane. Investitor si pridržu-
je pravico, da se v primeru prekoračitve
proračunske postavke izvedejo samo dolo-
čena dela iz ponudbenega predračuna.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: fiksna cena do konca gradnje
po načelu “ključ v roke” in pod pogojem, da
se izvajalec odpove zahtevi po 637 členu
ZOR-a. To merilo velja za športno dvorano
in dograditev kuhinje. Za izgradnjo zunanje
ureditve športne dvorane pa je merilo fiksna
cena na enoto do konca gradnje predvidenih
del. Ostala merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika so še: zahtevani avans, možnost
kreditiranje ali zamika plačil, reference iz-
vajalca in način plačila izvedenih del.

9. Rok za oddajo ponudb je do ponedelj-
ka 16. 6. 1997 do 12. ure neglede na vrsto
prenosa, na naslov: “Občina Rogaška Slati-
na, Izletniška 2, Rogaška Slatina”.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba za III. fazo
gradnje pri I. Osnovni šoli”.

10. Javno odpiranje ponudb bo 17. 6.
1997 ob 12. uri v prostorih Občine Rogaška
Slatina. Predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 15 dneh od
dneva odpiranja ponudb.

Občina Rogaška Slatina

Št. 04/97-03/30 Ob-1855

Na osnovi sklepa lastnikov stanovanj v
stanovanjski soseski, priključenih na kuril-
nico Nanoška 21, objavlja SPL Ljubljana
d.d., Kersnikova 6, Ljubljana

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo gradbenih

in inštalacijskih del
1. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-

ga izvajalca za izvedbo sanacije razvodne-
ga omrežja internega centralnega ogreva-
nja.

2. Lokacija objekta: interno razvodno
omrežje iz kurilnice Nanoška 21, Ljubljana,
do posameznih objektov.

3. Vrednost razpisanih del:
– gradbena dela: 13,000.000 SIT,
– inštalacijska dela: 16,000.000 SIT.
Ponudniki lahko ponudijo samo posa-

mezno vrsto del. Vrsta del mora biti nave-
dena na kuverti.

4. Rok izvedbe: dela morajo biti zaklju-
čena do 15. 9. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference,
– cena,

– podatki o finančnem stanju,
– garancijski rok,
– plačilni pogoji – avansov ni.
6. Interesenti lahko prevzamejo razpisno

dokumentacijo ob predložitvi pooblastila od
19. 5. 1997 do vključno 22. 5. 1997 med 8. in
10. uro v SPL d.d., Topniška 58, soba št. 72.

7. Kontaktna oseba: Ivan Pere, tel.
13-73-515.

8. Ogled objekta bo možen samo v četr-
tek, 22. 5. 1997 ob 11. uri na objektu izved-
be del, kurilnica Nanoška 21.

9. Ponudba mora biti izdelana v smislu
razpisnih pogojev in vsebinsko sestavljena
v smislu 12. člena odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

10. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z navedbo ponudnika in oznako “Po-
nudba za sanacijo razvodnega omrežja Na-
noška 21 – Ne odpiraj”, osebno v tajništvu
SPL d.d. na Topniški 58, najkasneje do po-
nedeljka, 2. 6. 1997 do 12. ure.

11. Odpiranje ponudb bo v torek, 3. 6.
1997 ob 9. uri na SPL d.d., Topniška 58,
sejna soba. Za sodelovanje pri odpiranju
ponudb morajo ponudniki predložiti poob-
lastilo za zastopanje.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 30 dneh po odpiranju ponudb.

SPL d.d., Ljubljana

Št. 358-01/96-21 Ob-1856

Na podlagi 18. člena odloka o plakatira-
nju in obveščanju na območju Mestne obči-
ne Novo mesto (Uradni list RS, št. 31/96)
objavlja Mestna občina Novo mesto

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalcev nekaterih oblik

plakatiranja in obveščanja na območju
Mestne občine Novo mesto

1. Razpisovalec je Mestna občina Novo
mesto, Novo mesto, Seidlova cesta 1 (v na-
daljnjem besedilu MO N.m.).

2. Predmet razpisa je izbira izvajalcev,
ki bodo pridobili pooblastilo za urejanje in
upravljanje obvestilnih mest za izvajanje
plakatiranja in obveščanja na območju
Mestne občine Novo mesto v obsegu in pod
pogoji, ki jih določa odlok o plakatiranju in
obveščanju na območju Mestne občine No-
vo mesto (Uradni list RS, št. 31/96).

3. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nejo interesenti na sedežu Uprave Mestne
občine Novo mesto, na Sekretariatu za ko-
munalne zadeve, v sobi št. 32/I pri Antoniji
Milojevič, tel. 068/317-232, vsak delovni
dan v času od 8. do 13. ure, 8 dni od dneva
objave razpisa, proti plačilu materialnih
stroškov v višini 2.000 SIT.

Interesenti lahko postavijo pisna vpraša-
nja v zvezi z razpisno dokumentacijo 10 dni
od dneva objave razpisa na naslov, naveden
za dvig gradiva.

Pisni odgovori na vprašanja, relevantna
za vse interesente, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo, bodo posredovani vsem
udeležencem v razpisu v roku 3 dni po pre-
jemu vprašanja.

Informacije v zvezi z razpisom daje Ivan
Hrovatič, tel. 068/317-234.

4. Razpis obsega urejanje in upravljanje
obvestilnih mest za izvajanje naslednjih ob-
lik plakatiranja in obveščanja:
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4.4. z displeji,

4.5. s city lights v povezavi z urejanjem
avtobusnih postajališč,

4.6. z drugimi oblikami po predlogih iz-
vajalcev,

4.7. na panojih s turistično informativ-
nim načrtom mesta.

Ponudba se lahko da za vse ali le za
posamezno navedeno obliko izvajanja de-
javnosti v obsegu in vsebini, ki je razčlenje-
na v razpisni dokumentaciji.

Za isto stvar da posamezni ponudnik lah-
ko le eno ponudbo.

5. Izvajanje dejavnosti plakatiranja in
obveščanja v vseh oblikah, navedenih v 4.
točki tega razpisa, je vezano na plačevanje
obveznosti, ki gredo po odloku o komunal-
nih taksah v Občini Novo mesto (Ur. l. RS,
št. 60/93) oziroma na izpolnjevanje te ob-
veznosti v drugačni ponujeni obliki.

6. Izbrani ponudniki za izvajanje dejav-
nosti v oblikah pod 4.4. bodo pridobili pra-
vico izvajati dejavnost za dobo 5 let, vendar
vseskozi odprtim nepreklicnim odpovednim
rokom 3 mesece, kar bo urejeno s posebno
pogodbo.

Za izvajanje dejavnosti v oblikah pod
4.5., 4.6. in 4.7. ponudbi čas trajanja pogod-
be ponudnik kot element ugodnosti svoje
ponudbe.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference ponudnika,

– ugodnost ponudbe glede plačila obvez-
nosti Mestni občini,

– konceptualnost ponudbe glede na zah-
teve v razpisni dokumentaciji,

– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

8. Rok za dostavo ponudbe na naslov
Uprava Mestne občine Novo mesto, Sekre-
tariat za komunalne zadeve, Novo mesto,
Seidlova cesta 1, je osemnajsti dan do
12. ure od dneva objave javnega razpisa ne
glede na obliko posredovanja.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z oznako: “Ne odpiraj, ponudba za pla-
katiranje in obveščanje...” s pripisom šte-
vilk iz  4. točke razpisa, na katero obliko
izvajanja dejavnosti se ponudba nanaša.

Prepozno dospelih ponudb komisija ne
bo odpirala.

Nepopolne ponudbe bodo izločene iz
konkurence.

9. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po roku za oddajo ponudb ob
12. uri v prostorih Mestne občine Novo me-
sto, Seidlova cesta 1, soba št. 67/II.

10. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izidu javnega razpisa v tridesetih dneh od
dneva odpiranja ponudb.

Mestna občina Novo mesto

Ob-1857

Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8,
Ivančna Gorica, na podlagi odredbe o finan-
ciranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove
iz sredstev proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), I. člena odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-

nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94), objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na območju Občine
Ivančna Gorica v letu 1997

1. Investitor: Občina Ivančna Gorica, So-
kolska 8, Ivančna Gorica.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
redna vzdrževalna dela na gozdnih cestah
na območju celotne Občine Ivančna Gorica
v letu 1997. Občino Ivančna Gorica pokri-
vata iz Zavoda za gozdove dve Krajevni
enoti in sicer Škofljica in Žužemberk. Pod
vzdrževalna dela se šteje; gradnje cest, gra-
moženje, čiščenje propustov in cestnega te-
lesa, obnova propustov, polaganje dranaž,
zemeljska dela, sanacija podpornih sten,
ozelenjevanje, ročna in strojna cestarska de-
la, obnova in novogradnja cestnih odsekov,
objekov itd.).

3. Razpisna dokumentacija je proti pla-
čilu 3.000 SIT na voljo na Občini Ivančna
Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica vsak
uradni dan v času trajanja razpisa. Dodatna
pojasnila dobite na Občini Ivančna Gorica,
ali na Zavodu za gozdove Slovenije OE No-
vo mesto (Zagradec) in OE Ljubljana (Škof-
ljica).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 1,900.000 SIT.

5. Investitor si pridržuje pravico zavrniti
ponudnike v primeru, da presegajo predvi-
dene normative cene oziroma spremeniti ko-
ličinski in finančni obseg del, glede na pri-
dobitev in terminski pritok finančnih sred-
stev. Ponudnik si pridržuje tudi pravico, da
odstopi od podpisa pogodbe. Ponudniki v
tem primeru nimajo pravice do uveljavlja-
nja kakršnekoli odškodnine iz tega naslova.

6. Predvideni rok pričetka del je po do-
govoru in v skladu z razpoložljivimi sred-
stvi. Zaključek del je najkasneje do oktobra
1997.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,

– ponudbena cena na posamezni gozdni
cesti,

– način plačila in fiksnost cen,

– refernece pri izvajanju tovrstnih del,

– popolnost ponudbe,

– opcija ponudbe,

– rok izvedbe,

– garancijski rok,

– strojne, delovne in druge kapacitete po-
nudnika,

– druge ugodnosti.

8. Rok za oddajo ponudb je 27. 5. 1997
do 8.30 na naslov: Občina Ivančna Gorica,
Sokolska 8, Ivančna Gorica, v zaprti in za-
pečateni kuverti z oznako “Gozdne ceste v
letu 1997 – Ne odpiraj”. Ponudbe, poslane
po pošti morajo prispeti na navedeni naslov
najkasneje do 26. 5. 1997.

9. Odpiranje ponudb bo 27. 5. 1997 ob
9. uri v prostorih Občine Ivančna Gorica,
Sokolska 8, Ivančna Gorica.

10. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 45 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Ob-1858

Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8,
Ivančna Gorica, na podlagi 20. člena zako-
na o financiranju javne  porabe (Ur. l. RS,
št. 48/90, 34/91, 23/92, 30/92, 52/92 in
7/93), razpisuje

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje

asfalterskih del na lokalnih in krajevnih
cestah v Občini Ivančna Gorica za leto

1997
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca, ki

bo izvajal asfaltiranje lokalnih in krajevnih
cest na območju Občine Ivančna Gorica v
letu 1997.

2. Investitor del je:
– Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8,

Ivančna Gorica, ki jo zastopa župan Jernej
Lampret

– in krajevne skupnosti z gradbenimi od-
bori.

3. Razpisna dokumentacija je proti pla-
čilu 3.000 SIT na voljo vsak uradni dan od
8. do 9. ure pri strokovni službi na sedežu
Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivanč-
na Gorica (pri Jereb Tonetu, tel 777-697).
Zaradi terenskega dela je priporočljiva pred-
hodna najava po telefonu.

4. V sklopu tega razpisa se predvideva
asfaltiranje ca. 45.000 m2  lokalnih cest in
ca. 42.300 m2 krajevnih cest.

5. Asfaltiranje cest se bo izvajalo od me-
seca maja 1997 do konca novembra 1997,
odvisno od vremena. Če bo vreme dopušča-
lo se bo izvajalo tudi do konca leta 1997.

6. Seznam cest, ki se bodo predvidoma
asfaltirale v letu 1997, je naveden v razpisni
dokumentaciji.

7. Investitorja si pridržujeta pravico do-
ločiti eventualno manjši obseg del od razpi-
sanega z ozirom na razpoložljiva finančna
sredstva, oziroma pravico do odstopa od
podpisa posameznih pogodb, če posamezne
ceste ne bodo fizično pripravljene za asfal-
tiranje. V navedenih primerih izvajalec ni
opravičen do nobenega odškodninskega
zahtevka iz tega naslova.

8. Merila za izbiro najustreznejšega po-
nudnika so: reference s področja del, po-
nudbena cena na enoto, način plačila in fik-
snost cen, opcija ponudbe, garancijski roki,
podpisana priložena izjava, kakor tudi mo-
rebitne druge ugodnosti.

9. Rok za dostavo ponudb je do 17. 6.
1997 do 8.30 na naslov: Občina Ivančna
Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica, v zapr-
ti in zapečateni kuverti z oznako “razpis za
asfaltiranje cest v letu 1997 – Ne odpiraj”.

10. Odpiranje ponudb bo 17. 6. 1997 ob
9. uri na Občini Ivančna Gorica, Sokolska
8, Ivančna Gorica. Ponudbe poslane po po-
šti morajo prispeti na naslov do 16. 6. 1997.

11. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni najkasneje v 45 dneh od dneva od-
piranja ponudb.

Občina Ivančna Gorica

Št. 145/97 Ob-1859

Javno podjetje Rudnik Trbovlje-Hrast-
nik, d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 12, ob-
javlja v skladu z odredbo o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
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javni razpis
za nabavo troley lokomotive za

prevažanje v jami
1. Investitor: Javno podjetje Rudnik Tr-

bovlje-Hrastnik, d.o.o., Trbovlje, Trg revo-
lucije 12.

2. Predmet razpisa: nabava troley loko-
motive za prevažanje v jami z naslednjimi
tehničnimi pogoji:

– širina tira je 620 mm (razdalja med
tračnicami),

– masa lokomotive – minimalno 13000
kg,

– maksimalna razdalja med odbijači
5000 mm,

– širina lokomotive – max. 1050 mm,
– višina strehe – kabine lokomotive –

max. 1630 mm,
– maksimalna hitrost 25 km/uro,

– napetost vozne žice – 250 V (175 V do
280 V), enosmerna,

– najmanjši polmer krivine ... 13 m,
– vlečna sila pri speljevanju (µ = 0,25)

... min 33 kN,
– višina tokovnega odjemalca ... od

1,8 m do 2,3 m.
Poleg navedenih tehničnih zahtev mora

biti lokomotiva opremljena z napravo za
dajanje zvočnih signalov, z napravo za os-
vetljevanje in označevanje, z manevrirno in
ročno zavoro, peskovnikom za posipavanje
tirnic, števcem obratovalnih ur in z gasil-
skim aparatom (napravo za gašenje).

3. Strokovne informacije je mogoče do-
biti na oddelku za naložbe RTH, Trg revo-
lucije 12, Trbovlje, tel. 0601/22-144, inter-
na 264 vsak delovni dan od 6. do 9. ure.

4. Orientacijska vrednost je ca.
22,000.000 SIT.

5. Željeni rok izdobave je III. kvartal
1998. V sklopu izdobave bo potrebno pred-
ložiti naslednjo dokumentacijo:

– certifikat o ustreznosti troley lokomo-
tive za delo v jami, ki ga izda USM Repub-
like Slovenije,

– navodila za uporabo in vzdrževanje lo-
komotive v slovenskem jeziku,

– katalog rezervnih delov v slovenskem
jeziku.

6. Ponudba mora biti izdelana v skladu z
12. členom odredbe o postopku za oddajo
javnih naročil.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– kvaliteta izdelka,
– cena,
– fiksnost cen,
– kreditiranje,
– obročno odplačevanje,
– rok izdobave.

8. Rok za oddajo ponudb je 30 koledar-
skih dni po objavi v Uradnem listu RS. V
primeru, da je trideseti dan, dela prost dan,
se upošteva prvi delovni dan po preteku
tridesetih koledarskih koledarskih dni.

Ponudbe, oddane po pošti veljajo za pra-
vočasne, če prispejo k naročniku do zadnje-
ga roka iz prvega odstavka. Ponudnik pošlje
ponudbo na naslov: Javno podjetje Rudnik
Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trbovlje, Služba
za naložbe, Trg revolucije 12. Ponudba naj
bo v zaprti kuverti z oznako “Ponudba za
troley lokomotivo – ne odpiraj”.

9. Javno odpiranje ponudb bo trideseti
koledarski dan, oziroma prvi delovni dan po
preteku tridesetih koledarskih dni po objavi
v Uradnem listu RS, ob 10. uri na oddelku
za naložbe RTH, d.o.o., Trbovlje, Trg revo-
lucije 12.

Osebe ponudnikov, ki bodo prisotne pri
javnem odpiranju ponudb, morajo komisiji
predložiti ustrezna pooblastila.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v skladu s pra-
vilnikom o načinu in postopku oddaje del.

Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Ob-1860

Ministrstvo za zunanje zadeve Republi-
ke Slovenije, Gregorčičeva 25, Ljubljana,
na podlagi določil zakona o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) in odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za organizacijo mednarodne Tempus in

Socrates konference v Sloveniji, od
12. do 15. novembra 1997

1. Predmet razpisa je: izbira najkako-
vostnejšega ponudnika za celovito organi-
zacijo in izvedbo konference z mednarodno
udeležbo s predstavitvijo rezultatov dose-
danjega sodelovanja v okviru Tempus in
Socrates programov, ki obsega zlasti:

a) organizacijo prevajanja v angleščino,
francoščino, nemščino, španščino, ruščino,
italijanščino in slovenščino;

b) organizacijo pomožnih tehničnih in
administrativnih dejavnosti: tisk in priprava
materialov;

c) zagotovitev tehnične opreme in oseb-
ja s simultanimi aparaturami in prevozom
ter zagotovitev informacijske mreže;

d) organizacijo družabnega in kulturne-
ga programa;

e) organizacijo celotnega projekta, koor-
dinacija, sklepanje pogodb s kooperanti.

2. Ponudniki morajo zagotoviti:
a) ustrezno veliko dvorano za 150–200

udeležencev in 6 manjših dvoran za delo v
ožjih skupinah, recepcijo, foajerje za coc-
tail;

b) ustrezno hotelsko namestitev višje ka-
tegorije;

c) najem tehnične opreme: simultano
aparaturo, kabine za tolmače 7 jezikov, 250
slušalk;

d) 6 kom simultanih aparatur, 3 jeziki,
50 slušalk, kabine za tolmače;

e) video projektor za predstavitev pro-
gramov;

f) konferenčno ozvočenje velike dvora-
ne z mikrofoni (ca. 130 mikrofonov);

g) konferenčno ozvočenje 6 manjših
dvoran (ca. 25 mikrofonov);

h) tehnično osebje, hostese na registra-
ciji;

i) simultani tolmači;
j) info mreža – “Europa by satelite”;
k) coctail party za vse udeležence;
l) manjši koncert;
m) izlet z večerjo;
n) tiskanje imenskih značk, registrske li-

ste, dekoracija, napisi in oprema za sekreta-
riat.

3. Orientacijska vrednost za celotni pred-
met razpisa je 17,000.000 SIT.

4. Naročnik si pridržuje pravico:
– izbrati najugodnejšega ponudnika;
– do posameznih sprememb zgoraj na-

vedenih pogojev oziroma zahtev;

– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov;

– da ob neizpolnjevanju obveznosti s
strani izbranega ponudnika, lahko takoj pre-
kine pogodbo in pozove k podpisu pogodbe
drugega najugodnejšega dobavitelja po tem
javnem razpisu.

5. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe, zlasti
pa morajo vsebovati naslednje:

– registracijo podjetja (izpis iz sodnega
registra),

– potrdilo davčnega organa o poravnavi
davčnih obveznosti,

– bonitetni obrazci (BON1 in BON2 ali
BON3),

– potrdilo carinskega organa o poravna-
vi carinskih obveznosti,

– dovoljenje upravnega organa za oprav-
ljanje dejavnosti,

– parafiran predlog pogodbe (vsaka stran
posebej),

– parafiran predlog garancije za izvedbo
posla,

– dosedanje reference z navedbo izvrše-
nih organizacij mednarodnih konferenc ozi-
roma simpozijev in članstva v mednarodnih
konferenčnih organizacijah,

– ponudbeni predračun (specifikacija po
posameznih postavkah),

– garancija za resnost ponudbe (po vzor-
cu v razpisni dokumentaciji),

– prospektni materiali, ki ostanejo pri na-
ročniku.

Opomba: datum izdaje dokumentov v pr-
vi, drugi in tretji alinei ne sme biti starejši
od 30 dni glede na dan odpiranja ponudb.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– kompletnost ponudbe,
– reference,
– konkurenčnost cen (bruto cene izraže-

ne izključno v SIT, fco naslov naročnika, s
posebej prikazanim prometnim davkom),

– zagotovitev fiksnih cen do zaključka
prireditve,

– plačilni rok, daljši od 30 dni.
7. Ponudbe morajo prispeti do 12. 6.

1997 do 10.45 po pošti na naslov Ministrs-
tvo za zunanje zadeve, Gregorčičeva 25,
Ljubljana ali morajo biti vročene osebno v
vložišču na Gregorčičevi 25.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
nih kuvertah z oznako ponudnika, z naved-
bo razpisa “Organizacija mednarodne Tem-
pus in Socrates konference v Sloveniji” in
opozorilom “Ne odpiraj – javni razpis”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 12. 6. 1997
ob 11. uri v sejni sobi Ministrstva za zuna-
nje zadeve, Gregorčičeva 25, soba 16/I nad-
str. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju, morajo s seboj imeti
pooblastilo o zastopanju.

9. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno in ne bodo pravilno opremljene, ne
bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene
ponudniku.
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10. Rok za obvestilo ponudnikov o izidu
javnega razpisa je 15 dni od javnega odpira-
nja ponudb.

11. Z izbranim ponudnikom bo sklenje-
na pogodba za organizacijo mednarodne
Tempus in Socrates konference v Sloveniji
od 12. do 15. novembra 1997 v 30 dneh po
izbiri najugodnejšega ponudnika.

12. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo v vložišču Ministrstva za
zunanje zadeve, Gregorčičeva 25, Ljublja-
na.

13. Dodatna pojasnila v zvezi z javnim
razpisom potekajo izključno v pisni obliki.

Ministrstvo za zunanje zadeve

Št. 92 Ob-1861

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove in
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojnosti za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o postopku za izvajanje raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) Občina Gorenja vas-Polja-
ne v sodelovanju z Zavodom za gozdove
Slovenije, OE Kranj, objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah v zasebnih gozdovih na
območju Občine Gorenja vas-Poljane v

letu 1997
1. Naročnik (investitor): Občina Gore-

nja vas-Poljane.
2. Predmet razpisa: redno-tekoče vzdr-

ževanje gozdnih cest v zasebnih gozdovih
na območju občine, po letnem programu.

3. Vzdrževalna dela: ročna in strojna ce-
starska dela, strojno vzdrževanje vozišča,
obnova in novogradnja cestnih objektov.

4. Dokumentacija: razpisno dokumenta-
cijo in pojasnila ponudniki dobijo v času
uradnih ur, na sedežu Občine Gorenja
vas-Poljane, Poljanska c. 87, Gorenja vas.
Dodatna pojasnila ponudniki prejmejo na
sedežu ZGS KE Poljane, tel. 064/685-135
(inž. Bogo Žun) vsak delovni dan od 7. do
8. ure, kjer je istočasno “na vpogled” karta
gozdnih prometnic.

5. Vrednost razpisanih del je 3,700.000
SIT.

Investitor si glede na višino pridobljenih
sredstev pridržuje pravico spremeniti koli-
činski in finančni obseg del.

Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.

6. Ponudbeni pogoji
Ponudbene cene (skupne, sumarne-ko-

mulativne, po enoti mere) se vpisuje v kopi-
jo “vzdrževanje gozdnih cest Plan – koli-
činsko”.

Ponudba se nanaša na vsa razpisana dela
v občini, morebitne ponudbe za posamezna
dela ali posamezne gozdne ceste po tem
razpisu ne konkurirajo.

Opcija ponudbe 30. 6. 1997.
Ponudba mora biti sestavljena skladno z

12. členom odredbe o postopku za izvajanje
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93).

7. Merila za izbiro ponudnika:
– splošne reference na področju nizkega

(gozdnega) gradbeništva za obseg in vrsto
razpisanih del,

– pripravljenost vključevanja lastnih
gozdov in vaščanov za ročna cestarska dela,

– vzpostavitev “cestarske” službe,
– skupna ponudbena cena – sumarno

(bruto + TPD),
– ponudbene cene po enoti mere – pov-

prečno za vsa razpisana dela – (bruto +
TPD),

– ponudbena cena na posamezni gozdni
cesti – sumarno brez del v stolpcu 1, 2, 3 –
bruto s TPD,

– strojne, delovne in druge kapacitete po-
nudnika,

– način plačila,
– fiksnost cen,
– garancijski roki,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika,
– nacenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
8. Ponudbe na ponovni javni razpis naj

interesenti pošljejo do 2. 6. 1997 do 12. ure
na Občino Gorenja vas-Poljane, Poljanska
cesta 87, 4224 Gorenja vas. Ponudbe pris-
pele po navedenem roku bodo zavrnjene in
neodprte vrnjene.

Pristojen je rok prispetja ponudbe na Ob-
čino Gorenja vas-Poljane in ne rok oddaje
po pošti.

Ponudba naj bo v zaprti kuverti in poleg
ostalih podatkov opremljena z napisom “Ne
odpiraj – ponudba za vzdrževanje gozdnih
cest”.

9. Odpiranje ponudb bo 2. 6. 1997 ob
12.30 v sejni sobi Občine Gorenja vas-Po-
ljane.

10. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Občina Gorenja vas-Poljane

Št. 110/96 Ob-1873

Iskra Tela, d.d., Savska c. 3, Ljubljana
razpisuje

javni razpis
za izdelavo idejnih rešitev in izvedbo

svetovalnega inženiringa za investitorja
gospodarsko družbo Iskra Tela, d.d.,

Ljubljana
1. Predmet razpisa:
1.1. Izdelava celostne dolgoročne idejne

rešitve prostora na lokaciji gospodarske
družbe Iskre Tele, d.d., Savska c. 3, Ljublja-
na. Študija naj obsega etapnost pri spremi-
njanju dejavnosti na lokaciji in etapnosti
investicijskih posegov v prostor. Študija naj
obsega aproksimativno oceno celotnih in-
vesticijskih vlaganj na celotni lokaciji.

1.2. Izdelava projekta “Travnik” (parce-
le št. 1409/10 in 11, 1410/1 k.o. Bežigrad),
ki naj obsega:

– izdelava idejne rešitve za gradnjo ob-
jektov za trg na lokaciji “Travnik” v sklopu
idejnih rešitev (s poudarkom na ekonomič-
nosti in tržnosti) izrabe prostora pod
1.1. točko tega razpisa,

– izdelava projektne naloge (invest. pro-
grama) za projekt “Travnik”.

Nalogi pod točko 1.1. in 1.2. tega razpi-
sa naj temeljita na poslovnih možnosti na
lokaciji, na prostorskih možnostih (PUP ter
ostali ureditveni odloki) ter statično arhi-
tektnih možnosti.

1.3. Storitve investicijskega inženiringa
za projekt “Travnik”.

Ponudba naj obsega:

– pridobitev vse potrebne dokumentaci-
je za pripravo in začetek del,

– priprava oziroma izdelava kompletne
tehnične dokumentacije,

– pridobitev izvajalcev,
– tehnični in finančni nadzor nad izva-

jalci,
– prevzem objekta,
– pridobitev vseh potrebnih dokumentov

za prenos objekta v funkcijo.
Ponudba mora obsegati vse tri sklope

predmeta razpisa.
2. Oddaja ponudbe
Ponudbe oddajte z oznako “NET-01, Ne

odpiraj” v zapečatenem ovoju na sedežu
družbe Iskra Tela, d.d., Savska c. 3, Ljub-
ljana v tajništvo direktorja.

Rok prispetja ponudb je 31. 5. 1997 do
12. ure (prispelost ponudbe).

3. Obvezna vsebina ponudbe:
– ime ponudnika z matično številko,
– registracija ponudnika z dovoljenjem

za opravljanje dejavnosti,
– roke za izvedbo del po posameznih

sklopih razpisa,
– cena (avansov ni) s priloženimi pogo-

ji,
– reference ponudnika in oseb (imeni in

priimki), ki bodo opravljale naloge po raz-
pisu,

– opcija ponudbe,
– boniteta ponudnika (BON 1, BON 2).
4. Razpisna dokumentacija
Zainteresirani lahko dvignejo razpisno

dokumentacijo na sedežu družbe Iskra Tela,
d.d., Savska c. 3, Ljubljana, v tajništvu di-
rektorja, do vključno 23. 5. 1997 med 8. in
12. uro, ter eventualne dodatne informacije
po tel. 13-75-222 (Štemberger) v istem ča-
su.

5. Merila za izbiro ponudnika so:
– cena,
– roki izvedbe,
– reference s kadri,
– ocena kvalitete ponudbe,
– boniteta.
Razpisnik si pridržuje pravico, da ne iz-

bere nobenega ponudnika. Najcenejša po-
nudba ni razumljena v naprej kot najboljša.

6. Informacije o izboru
Razpisnik bo vse ponudnike obvestil o

rezultatih razpisa v roku najkasneje 30 dni
od datuma prispetja ponudb.

Iskra Tela, d.d.

Št. 110-1/97 Ob-1862A

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 nabava opreme za izvedbo

naloge Ekodukt - zeleni most za
prehajanje rjavega medveda čez

AC Vrhnika - Razdrto
Orentacijska vrednost del znaša:

2,400.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 21. 5. 1997 dalje, strokovne infor-
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macije vam posreduje Danilo Štor, dipl. inž.
(tel. 063/442-000).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 4. 6. 1997 do 9.30 v vložišče DDC
d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I, Ljublja-
na. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za: Nabava
opreme za izvedbo naloge Ekodukt - zeleni
most za prehajanje rjavega medveda čez AC
Vrhnika - Razdrto.”

Javno odpiranje ponudb bo 4. 6. 1997 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, soba
št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/97 Ob-1862B

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 Hajdina - Ormož; izdelava

topografskih načrtov v merilu 1:1000
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 21. 5. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Marjana Potočnik,
dipl. inž. (tel. 17-88-300).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 18. 6. 1997 do 8.30 v vložišče
DDC d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Hajdi-
na - Ormož; izdelava topografskih načrtov
v merilu 1:1000.”

Javno odpiranje ponudb bo 18. 6. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/97 Ob-1862C

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: izdelava strokovnih

podlag ter izdelava dopolnitve idejnega
projekta povezovalne ceste Lopata -
Medlog, AC priključka in servisnega

platoja Lopata
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 21. 5. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Marjana Potočnik,
dipl. inž. (tel. 17-88-300).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 18. 6. 1997 do 9.30 v vložišče
DDC d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: izdela-
va strokovnih podlag ter izdelava dopolni-
tve idejnega projekta povezovalne ceste Lo-
pata - Medlog, AC priključka in servisnega
platoja Lopata.”

Javno odpiranje ponudb bo 18. 6. 1997
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, soba
št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

DARS, d.d.

Št. 110-1/97 Ob-1863A

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija Republike Slo-
venije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: popravilo in

gramoziranje makadamskih vozišč na
R 321 odsek 1123 in 1124
Rudno-Rovtarica-Vresje

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 19. do
23. 5. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Roman Černivec, grad. teh., (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
9,500.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 2. 6. 1997 do 8.30  v vložišče Druž-
be za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana,
soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Popravilo in
gramoziranje vozišč R 321.” –  R.Č.

Javno odpiranje ponudb bo 2. 6. 1997 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-1863B

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.

59/96), Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija Republike Slo-
venije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: obnova makadamskih
vozišč na področju CP Novo mesto
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 19. do
23. 5. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Valentin Južnič, grad. teh., (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
7,400.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 2. 6. 1997 do 9.30  v vložišče Druž-
be za državne ceste, Tržaška 19a, Ljublja-
na, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Obnova ma-
kadamskih vozišč na področju CP Novo me-
sto.” – V.J.

Javno odpiranje ponudb bo 2. 6. 1997 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-1863C

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija Republike Slo-
venije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: obnova odvodnjavanja

na področju CP Maribor
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 19. do
23. 5. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Marko Tijanič, grad. teh., (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
9,500.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 2. 6. 1997 do 10.30  v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Obnova od-
vodnjavanja na področju CP Maribor.” –
M.T.

Javno odpiranje ponudb bo 2. 6. 1997 ob
11. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.
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Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-1863Č

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija Republike Slo-
venije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: obnova makadamskih
vozišč na področju CP Nova Gorica
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 19. do
23. 5. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Rene Pivc, grad. teh., (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
8,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 3. 6. 1997 do 9.30  v vložišče Druž-
be za državne ceste, Tržaška 19a, Ljublja-
na, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Obnova ma-
kadamskih vozišč na področju CP Nova Go-
rica.” – R.P.

Javno odpiranje ponudb bo 3. 6. 1997 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-1863D

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija Republike Slo-
venije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: izdelava zidu na cesti

M 10-4 odsek 339 pri Pivki
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 19. do
23. 5. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Pavle Hevka, grad. teh., (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
2,250.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 3. 6. 1997 do 10.30  v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Izdelava zi-
du na cesti M 10-4 pri Pivki.” – P.H.

Javno odpiranje ponudb bo 3. 6. 1997 ob
11. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-1863E

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija Republike Slo-
venije za ceste kot naročnik objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: sanacija plazov Leše,

Hudi Graben na cesti R 322 odsek 1132
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 19. do
23. 5. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Brane Vlaj, dipl. ing., (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
23,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 16. 6. 1997 do 8.30  v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Sanacija pla-
zov Leše.” – B.V.

Javno odpiranje ponudb bo 16. 6. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-1863F

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija Republike Slo-
venije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: obnova odvodnjavanja na

področju PVVC Celje
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 19. do
23. 5. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Samo Košič, grad. teh., (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
11,200.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 16. 6. 1997 do 9.30  v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Obnova od-
vodnjavanja na področju PVVC Celje.” –
S.K.

Javno odpiranje ponudb bo 16. 6. 1997
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-1863G

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija Republike Slo-
venije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: obnova odvodnjavanja na

področju CP Novo mesto
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 19. do
23. 5. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Valentin Južnič, grad. teh., (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
15,400.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 16. 6. 1997 do 10.30  v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Obnova od-
vodnjavanja na področju CP Novo mesto.”
– V.J.

Javno odpiranje ponudb bo 16. 6. 1997
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
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Št. 110-1/97 Ob-1863H

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija Republike Slo-
venije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: obnova odvodnjavanja na

področju CP Kranj
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 19. do
23. 5. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Roman Černivec, grad. teh., (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
10,400.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 17. 6. 1997 do 8.30  v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Obnova od-
vodnjavanja na področju CP Kranj.” – R.Č.

Javno odpiranje ponudb bo 17. 6. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-1863I

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija Republike Slo-
venije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: izdelava smernic za

oblikovanje in projektiranje kolesarskih
površin v RS in Inventarizacija
obstoječega stanja in priprava

za obdelavo v BCP
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 19. do
23. 5. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Polona Andrejčič Mušič, dipl.
inž., (tel. 061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
14,500.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 4. 6. 1997 do 8.30  v vložišče Druž-
be za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana,
soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Kolesarske
površine v RS.” – P.A.M.

Javno odpiranje ponudb bo 4. 6. 1997 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-1863J

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija Republike Slo-
venije za ceste kot naročnik objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: obnova odvodnjavanja na

področju CP Koper
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 19. do
23. 5. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Pavle Hevka, grad. teh., (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
9,200.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 4. 6. 1997 do 10.30  v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Obnova od-
vodnjavanja na področju CP Koper.” – P.H.

Javno odpiranje ponudb bo 4. 6. 1997 ob
11. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije

za ceste

Št. 355/97 Ob-1864

Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana objavlja

javni razpis
za medicinsko opremo za razširjeno
dejavnost programa srčnih operacij
I. Naročnik: Klinični center Ljubljana,

Zaloška cesta 2, Ljubljana.
II. Predmet razpisa:
1. Monitor - 2 kom; kom 4,5 mio SIT;

skupaj: 9 mio.
Monitor mora omogočati možnost konti-

nuiranega merjenja treh invazivnih tlakov,
kontinuiranega prikaza EKG krivulje, tran-

skutane pulzne oksimetrije in možnost mer-
jenja srčnega minutnega volumna (cardiac
ouput); izvedba za bolnišnično uporabo in
transport (pogon na akumulator in elektri-
čno omrežje). Monitor mora biti kompatibi-
len z obstoječo opremo (fa. Hewlett Pac-
kard).

2. Perfuzor - 34 kom; kom 0,6 mio SIT;
skupaj: 20,4 mio;

s priključkom za pritrditev na infuzijsko
stojalo, s trendi volumno in pritiska in kal-
kulacijo doziranja.

Nastavitev hitrosti infuzije od 0,1 do
1200 ml/uro, višanje nastavitvene hitrosti v
razkoraku 0,1 ml/uro do 100 ml/uro, nato
po 1ml/uro, bolusna hitrost infuzije od 10
ml/uro do 1200 ml/uro. Življenska doba ba-
terije najmanj 6 ur. Možnost uporabe različ-
nih brizgalk.

3. Dvokanalna infuzijska črpalka –
18 kom; kom 0,9 mio SIT; skupaj:16,2 mio.

z možnostjo infundiranja od 1 do
999 ml/h. Dva neodvisna krmiljena kanala.
Natačno doziranje količine tekočine z mi-
kroprocesorskim nadzorom, možnostjo roč-
nega in avtomatskega prečrpavanja, vgrajen
akumulator, zagotavljanje varnosti in spo-
ročanje opozoril, avtomatski preiskus siste-
ma, detektor okvar.

4. Suhi grelec za plazmo in kri - 3 kom;
kom 1,8 mio SIT; skupaj: 5,4 mio.

5. Aparat za izvajanje pooperativne res-
piracijske terapije - 2 kom; kom 1,05 mio
SIT; skupaj: 2,1 mio SIT;

z možnostjo izvajanja kontinuiranega po-
zitivnega tlaka v dihalnih poteh - CRAP
preko maske ali ustnika; ter z možnostjo
ustvarjanja pozitivnih tlakov v ekspiriju ali
inspiriju, možnost asistirano-kontrolirane
ventilacije preko obrazne maske.

6. Anestezijski aparat - 1 kom; kom 4,1
mio SIT;

z možnostjo kontrolirane mehanske ven-
tilacije. Ventilator mora omogočati nastavi-
tev enkratnega dihalnega volumna, frekven-
ce dihanja, vgrajenega PEEP ventila, nasta-
vitev razmerja vdih:izdih, možnost nasled-
njih načinov ventilacije: IPPV, asistiranega
dihanja in spontanega dihanja.

7. Transportni ventilator s kompletom
jeklenk in PIN sistemom - 1 kom; kom 1,5
mio SIT;

ventilator mora biti s časovnim krmilje-
njem in konstantnim volumnom, ki omogo-
ča naslednje oblike ventilacije: IPPV,
SIMV, CRAP in spontano dihanje. Imeti
mora nastavljiv enkratni dihalni volumen,
frekvenco dihanja, razmerje vdih:izdih,
vgrajen PEEP ventil, možnost ventilacije s
100% ali 60% HO2 na preklop (mešanica z
zrakom), možnost meritve izdihanega vo-
lumna na displeju, optične in akustične alar-
me za diskonekcijo in stenozo. Električno
napajanje aparata preko internega akumula-
torja in preko zunanjega napajanja.

8. Postelje za intenzivno terapijo - 6 kom;
kom 2,2 mio SIT; skupaj:13 mio;

električna in hidravlična bolniška poste-
lja za intenzivno terapijo z dvojnimi krmil-
nimi kontrolami ter funkcijo vzpostavitve
za reanimacijo. Nastavitev položaja Tren-
delenburg, 4 delno ležišče, velikosti 84 x
203, možnost nastavitve in podaljšanja nož-
nega dela, stranica se lahko postavi v polo-
žaj za uporabo mizice, nastavljive in zlož-
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ljive ograje, kolesa s centralno zavoro in
vgrajena stranska in vzglavna infuzijska sto-
jala, vgrajena tehnica za pacienta.

Za tri postelje se potrebuje preventivni
posteljni vložek, za tri postelje pa terapevt-
ski posteljni vložek. Poleg tega pa še pre-
vleko za posteljni vložek, trapez držalo,
stransko odlagalno košarico in 6 obpostelj-
nih mizic na kolesih

9. Pacientni modularni monitor, 8 kanal-
ni barvni - 10 kom; kom 0,8 mio ; skupaj:8
mio SIT;

Omogočati mora:
– 24 uro zbiranje podatkov v tabelarični

in grafični obliki, kalkulacije za izračun he-
modinamike, ventilacije in oksiginacije,
analiza ST segmenta, deljen ekran (trenutna
vrednost in trend), detekcija aritmij, kom-
patibilen mora biti z obstoječim centralnim
nonitoring sistemom, omogočati mora mer-
jenje naslednjih parametrov: EKG, respira-
cija, trikratno krvavo merjenje tlaka, nekr-
vavo merjenje tlaka, minutni volumen (CO),
pulzna oksimetrija, merjenje HO2, tempera-
ture in saturacije mešane venske krvi s kisi-
kom Vse meritve morajo biti integrirane v
monitor in omogočati prenos le-teh na cen-
trali. Omogočati mora tudi enostavno doda-
janje parametrov-modulov.

10. Defibrilator - monitor z zunanjim
vzbujevalnikom - 1 kom; kom 2,6 mio SIT;

enostavno -1-2-3 delovanje, baterijsko
napajanje, do 50 vzbujanj brez vmesnega
polnjenja, pediatrične elektrode nameščene
pod elektrodami za odrasle, integriran nein-
vazivni vzpodbujevalnik, integriran pulzni
oksimeter, semiautomatsko inteligentno iz-
vajanje defibrilacije, defibrilacije brez rok,
rekorder za beleženje datumov, časa, srčne-
ga utripa, saturacije kisika, alarmi za srčni
utrip, povzetek dogodkov (28 dogodkov),
notranje (internal) vzbujanje.

11. EKG aparat z zaslonom in interpre-
tacijo - 1 kom; kom 2,3 mio SIT;

hkratno snemanje 12 odvodov, 3, 4, 6 ali
12 kanalni zapis , shranjevanje 50 do 150
EKG zapisov na 3,5” disketi, standardni mo-
bilni voziček , interpretacija EKG zapisa za
odrasle in otroke, možnost dodati analizo
pulznika potencialov EKG signala, priklju-
ček na Lase Jet.

12. Transportni in modularni monitor -
3 kom; kom 2,3 mio SIT; skupaj: 6,9 mio;

4 kanalni modularni monitor je modular-
no kompatibilen z ostalimi monitorji. Mer-
jeni parametri so: EKG, respiracija, krvavo
merjenje tlaka, pulzna oksimetrija. vse me-
ritve morajo biti integrirane v monitor, omo-
gočati mora enostavno menjavo parametrov
- modulov.

13. Centralna monitorska enota, ki omo-
goča spremljanje šestih pacientov - 1 kom;
kom 6,5 mio SIT;

kompatibilna mora biti z vsemi monitor-
ji z možnostjo prenosa podatkov iz moni-
torjev. Ekran centralne postaje mora omo-
gočati prikaz osmih sektorjev parametrov v
šestih nastavljivih barvah za vsak parame-
ter, grupiranje podatkov o pacientih glede
na zahteve osebja. Centralna postaja mora
vključevati standardno tipkovnico kot pri
PC računalniku za preprosto rokovanje in
vnos podatkov, omogočati vnos prostega
teksta, EMŠO preko standardne tipkovnice,
oziroma ime bolnika preko obposteljnega

monitorja. Drugi rekorder mora biti prema-
kljiv, imeti mora možnost uporabe pri pa-
cientnih monitorjih in mora omogočati prev-
zem funkcije prvega v primeru izpada le-te-
ga. Centralna postaja mora omogočati zapis
podatkov iz pacientnih monitorjev na papir
formata A4.

14. Mehanski ventilator - 2 kom; kom
5,8 mio; SIT skupaj: 11,5 mio;

omogočati mora kontrolo dihanja s priti-
skom ali volumnom, avto-PEEP meritve in
podporo s pritiskom, možnost kontrole ap-
nee, pressure support, flow by, pressure con-
trol - assisted breaths, grafika z možnostjo
trendov, možnost sledenja respiratorne me-
hanike z izpisom in možnostjo priključitve
metabolnega monitorja.

15. Mehanski ventilator - 4 kom; kom
5,6 mio SIT; skupaj: 11,2 mio;

omogočati mora popolno in delno (vsaj
podporo dihanja s pritiskom) dihalno pod-
poro, enostavno nastavljanje ventilacijskih
parametrov in ventiliranje bolnika tudi brez
komprimiranega zraka.

16. Pulsni oksimeter - 4 kom; kom 0,6
mio SIT; skupaj: 2,4 mio;

z izpisom krivulje dihanje CO2, izpisom
SPO2, ETCO2, frekvenco srca in dihanja ter
neivazivno merjenje pritiska.

17. Transportni ventilator z dvema kisi-
kovima jeklenkama - 2 kom; kom 1,5 mio
SIT; skupaj: 3mio;

časovno krmiljen, volumensko konstant-
ni transportni ventilator za bolnike od 100
ml volumna naprej, oblike ventilacije: IPPV,
SIMV, CRAP, spontano dihanje. Nastavlji-
vo razmerje 1:E = 1:3 do 2:1 (IRV), z vgra-
jenim PEEP - ventilom 0 do 15 mbar. Pre-
klop Air-mix (60% HO2/no-Air-mix (100%
O2), vgrajena meritev exp. volumna z dis-
plejem, optični in akustični alarmi z disco-
nekt, stenoza, lakaža in napake pri nastav-
ljanju aparata, nadzorovanje vhodnega pri-
tiska medija in napetost. Električno napaja-
nje preko internega in eksternega napajanja.

18. Infuzijska protibolečinska črpalka -
3 kom; kom 1,5 mio SIT; skupaj: 4,5 mio;

tipka s katero pacient sam sproža pretok
analgetika, varovalni mehanizem prepreču-
je predoziranje bolnika, nastavitev hitrosti
pretoka od 0,1 do 25 ml/uro, nastavitev ča-
sovnega intervala bolusa od 5 min. do 999
min., opozorilni alarmi.

19. Črpalka za hranjenje - 4 kom; kom
0,7 mio SIT; skupaj: 2,8 mio;

vsebuje posebno kaseto in mehur in omo-
goča dostavljanje merjenih količin hrane.
Črpalka deluje na elektriko in baterije. Pre-
tok tekočine od 5 do 300 ml/uro.

Alarmi:
a) pri zamašitvi
b) pri prazni posodi za infuzijsko tekoči-

no.
20. Balonska črpalka - 1 kom; kom 9

mio SIT;
Intra Aortic Ballon pump s parametri:

EKG, arterijski pritisk, indikator QRS kom-
pleksa, pritisk v balonu, trendi za krvni pri-
tisk in srčno frekvenco, indikator preloma
IAB katetra.

21. Električni kirurški nož s 6 ročicami
in 6 priključki - 1 kom; kom 3 mio SIT;

priključek mora biti dolg 4 m. Nož mora
imeti možnost rezanja koagulacije.

22. Električna žaga za grodnico - 2 kom;

kom 1,5 mio SIT; skupaj: 3 mio SIT;
s pripadajočim elektromotorjem in nož-

nim stikalom.
23. Kirurška čelna svetilka - 2 kom; kom

1,25 mio SIT; skupaj: 2,5 mio SIT;
s pripadajočim kablom in izvorom svet-

lobe, ki naj bi bila Xenon (bela svetloba).
24. Stropna operacijska luč - 2 kom; kom

3,5 mio SIT; skupaj: 7 mio SIT;
1 kom. - velika operacijska stropna luč s

5×200 Lux;
1kom.- mala operacijska stropna luč s

3×200 Lux.
25. Aparat za zunajtelesni krvni obtok -

1 kom; kom 18 mio SIT;
aparat naj ima:
– osnovno konzolo z lastnim akumula-

torjem za namestitev 4 valčnih črpalk z di-
gitalnim displejem,

– 4 valčne črpalke (namenjene za arte-
rijski krvni pretok, sesanje krvi iz operativ-
nega polja in srca ter za kardioplegijo),

– konzolno pomično svetilko, ki je pri-
ključena na centralno električno napajanje,

– 2 konzolni stojali z držali in pisalno
mizico,

– kontrolne monitorske naprave za dvoj-
no kontrolo pritiska, kontrola nivoja dotoka
v oksiginator, detektor za mehurčke, kon-
trolo časov in temperatur, kontrolo preto-
kov plinov z manometrom, kontrolo količi-
ne dane kardioplegične raztopine, kontrolo
vračanja venske krvi (z možnostjo elektron-
skega in ročnega vodenja). Kontrolni moni-
torski sistem mora delovati v povezavi z
glavno arterijsko in kardiopleginsko črpal-
ko in imeti možnost nastavitve alarmov.

26. Aparat za segrevanje in hlajenje z
rezervoarjem za zmrzovanje vode - 1 kom;
kom 5,5 mio SIT;

aparat je namenjen za hlajenje in segre-
vanje bolnika ob uporabi zunajtelesnega
krvnega obtoka preko izmenjevalca toplote
v oksigenatorju, hlajenju kardioplegične
raztopine preko ustreznega toplotnega iz-
menjevalca in hlajenju ter gretju bolnika
preko vodne blazine. Dane morajo biti mož-
nosti kontrole temperature, arterijske in ven-
ske krvi in teperature vode.

27. Aparat za določanje aktivnosti He-
parina v krvi (ATC) - 1 kom.

Aparat mora biti dvokanalen in prenosen
kom 1,9 mio SIT.

28. Aparat za kontinuirano merjenje za-
sičenosti krvi s kisikom ter določanje hema-
tokrita in hemoglobina, z digitalnim disple-
jem - 1 kom; kom 1,9 mio SIT.

IV. Skupna orientacijska vrednost naro-
čila: ca. 185,2 mio SIT.

V. Ponudba mora vsebovati:
1. Firmo oziroma ime ponudnika.
2. Dokazilo o registraciji, ki ne sme biti

starejše od 30 dni pred zaključkom razpisa.
3. Reference.
4. Vzorec pogodbe s ponudbenim pre-

dračunom.
5. Ceno (navedba devizne cene v valuti

proizvajalca in končno ceno v SIT z vsemi
vključenimi uvoznimi stroški in P.D.).

6. Natančen popis opreme z vsemi teh-
ničnimi podatki (ustrezni certifikati).

7. S strani Agencije za plačilni promet
potrjen BON3, ki ne sme biti starejši od 30
dni pred zaključkom razpisnega roka.

8. Garancijski pogoji.
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9. Podatki o servisni dejavnosti.
Izdelava ponudbe mora omogočati na-

tančen pregled katere aparate ponudnik nu-
di - označba po številkah javnega razpi-
sa.Vse ponudbe morajo biti izdelane v troj-
niku (velja samo za dokumente opreme).

Ponudba je lahko kompletna ali delna.
Ponudniki naj pošljejo za vsako ponuje-

no opremo tudi alternativne (paralelne) po-
nudbe.

VI. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena dokumentacija v skladu z
razpisnimi pogoji,

– cena,
– kvaliteta,
– reference,
– obročnost odplačila,
– rok plačila,
– dobavni rok,
– zagotovljeni servis.
Vrstni red meril je podan z ozirom na

njihovo pomembnost.
VII. Ponudniki morajo dostaviti ponud-

be v zaprtih kuvertah na naslov: Klinični
center, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, za
komercialni sektor z oznako “Ne odpiraj -
za razpisno komisijo - za dobavo opreme za
razširjeno dejavnost programa srčnih ope-
racij.

Ponudbe morajo poslati priporočeno po
pošti ali osebno proti potrdilu.

Na zadnji strani kuverte morata biti raz-
vidna firma in sedež ponudnika, s kuverte
pa mora biti tudi razvidno ali je ponudba
kompletna ali delna (navedba številk apara-
tov, ki se ponujajo).

Osebno se lahko ponudbe odda v KC
Komercialni sektor - tajništvo, Njegoševa
8a, Ljubljana.

VIII. Vprašanja in pojasnila v zvezi z
razpisom pošljite v pisni obliki na naslov:
Klinični center Ljubljana, Komercialni sek-
tor, Njegoševa 8a, 1000 Ljubljana, Štefka
Kolenc.

IX. Rok za oddajo ponudb: 30 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.

X. Odpiranje ponudb bo v četrtek, 19. 6.
1997 ob 12. uri v predavalnici IV. glavna
stavba Kliničnega centra, Zaloška 7, Ljub-
ljana.

(Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju ponudb morajo imeti s
seboj pisno pooblastilo za zastopanje).

XI. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v roku 20 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Klinični center Ljubljana

Št. 1081-21/97 Ob-1865

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), objavlja Občina Radeče

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
zamenjavo poda v telovadnici Osnovne

šole Marjana Nemca Radeče
1. Investitor: Občina Radeče.
2. Orientacijska vrednost del znaša

22,300.000 SIT.
3. Predmet razpisa je zamenjava obsto-

ječega poda.

4. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na oddelku za gospodarstvo in
finance Občine Radeče, Milana Majcna 1,
1433 Radeče (Jože Renko, org. dela, telefon
0601/85-155 in to v ponedeljek, sreda in
petek od 8. do 12. ure). Ogled objekta je
možen na dan dviga razpisne dokumentaci-
je.

5. Pojasnila in dodatni podatki za izdela-
vo ponudbe se dobijo pri pomočniku ravna-
telja OŠ Marjana Nemca Radeče.

6. Rok izvedbe: september 1997.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– ponujena cena, ugodni plačilni pogoji,

možnost kreditiranja,
– fiksnost cen,
– celovitost ponudbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– rok izvedbe, garancija, atesti,
– osnutek pogodbe.
8. Ponudba mora vsebovati še naslednjo

dokumentjacijo:
– dokaz o registraciji podjetja ter odloč-

bo o dovoljenju za opravljanje dejavnosti,
– izjavo, da so proučene terenske prilike

namestu gradnje,
– izjavo, da so stroški ureditve deponij

in zavarovanje gradbišča vkalkulirani v ce-
no,

– izjavo, da je celotna gradnja zavarova-
na tako, da zavarovanje zajema škodo proti
tretji osebi.

9. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po
razpisu v Uradnem listu RS.

Za prvi dan se šteje naslednji dan po
datumu izida Uradnega lista RS. Kolikor
pride dan oddaje ponudbe na nedeljo ali
dela prosti dan, je dan oddaje ponudbe prvi
naslednji delovni dan.

Opcija ponudbe mora biti najmanj
30 dni.

10. Ponudbe pošljite v zaprti kuveri z
oznako “Ne odpiraj - ponudba na razpis” na
naslov: Občina Radeče, Ulica Milana Majc-
na 1, 1433 Radeče, Oddelek za gospodarstvo
in finance.

11. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obveščeni.

12. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. Investitor se lahko odloči, da ne iz-
vede vseh predvidenih del ali da ne sklene
pogodbe, če planirani dotok sredstev ne bo
realiziran.

Občina Radeče

Ob-1866

Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86 in RS 59/96) in
v skladu z odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja Mestna
občina Slovenj Gradec

javni razpis
za izbor izvajalca za izvedbo del na

objektu rekonstrukcija igrišča na Graški
gori in ureditev poslovnih lokalov v

objektu KTC
1. Investitor: Mestna občina Slovenj Gra-

dec.
2. Predmet razpisa je oddaja gradbenih,

obrtniških in instalacijskih del na objektih:

2.1. Rekonstrukcija igrišča na Graški
gori.

2.2. Ureditev poslovnih lokalov (lokal
54, 67 in 75) v objektu KaTiCa.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del:

3.1. Igrišče - 5,000.000 SIT.

3.2. Lokali - 4,800.000 SIT.

4. Predvideni roki izvedbe:

4.1. Igrišče - pričetek 25. 5. 1997, do-
končanje 20. 6. 1997.

4.2. Lokali - pričetek 25. 5. 1997, do-
končanje 30. 6. 1997.

5. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe o po-
stopku za oddajo javnih naročil in v skladu
z razpisnimi pogoji I Mestne občine Slovenj
Gradec.

6. Ponudbi mora biti predložena še na-
slednja dokumentacija:

– izjava, da se ponudnik strinja z razpi-
snimi pogoji I Mestne občine Slovenj Gra-
dec,

– dokumenti, ki so navedeni v 3. točki
razpisnih pogojev I.

Opozarjamo na popolnost zahtevane do-
kumentacije.

7. Ponudbe, ki zahtevajo predplačilo, se
ne bodo upoštevale.

8. Ponudbe morajo biti oddane ločeno za
vsak objekt v zaprtih kuvertah, ki morajo
biti opremljene s firmo ponudnika in z oz-
nako: »Ponudba za rekonstrukcijo igrišča
na Graški gori« s pripisom »Javni razpis -
Ne odpiraj«, »Ureditev poslovnih lokalov v
objektu KTC« s pripisom »Javni razpis - Ne
odpiraj«.

Ponudbe morajo prispeti v 10 dneh po
objavi v Uradnem listu RS do 12. ure pripo-
ročeno ali oddane osebno na naslov: Mest-
na občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380
Slovenj Gradec. Kolikor pride zadnji dan za
oddajo ponudb na dela prost dan, je dan
oddaje prvi naslednji delovni dan.

9. Odpiranje ponudb bo ob 9. uri prvi
delovni dan po preteku roka za oddajo po-
nudb v sejni sobi Mestne občine Slovenj
Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec. Predstav-
niki ponudnikov, ki bodo navzoči, morajo
predložiti veljavno pooblastilo za zastopa-
nje.

10. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v roku 8 dni po odpira-
nju ponudb.

12. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo za:

12.1. Igrišče - razpisni pogoji I, popis
del s predizmerami.

12.2. Lokali - razpisni pogoji I, popis del
s predizmerami, projekt vsak delavnik od 8.
do 10. ure.

Za prevzem dokumentacije pot točko
12.2. morajo zainteresirani ponudniki pla-
čati materialne stroške v znesku 5.000 SIT
na žiro račun Mestne občine Slovenj Gra-
dec št. 51840-630-25638.

Kontaktna oseba: Branko Malek, tel.
0602/41-114.

Mestna občina Slovenj Gradec
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Št. 174/97 Ob-1874

Znanstvenoraziskovalni cener Slovenske
akademije znanosti in umetnosti (ZRC
SAZU) Ljubljana, Gosposka 13 na osnovi
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavlja

javni razpis
za tiskarsko storitev

1. Naročnik je ZRC SAZU, Ljubljana,
Gosposka 13.

2. Predmet razpisa je storitev tiska edici-
je “Slovenija na vojaškem zemljividu
1784-87” v 5 zvezkih predvidoma do leta
2001.

3. Ponudnik mora pisno izjaviti, da je
sam sposoben opraviti celotno tehnologijo
razpisane storitve.

4. Zahtevani tehnični elementi tiska so :
a) Mapa z vložnimi listi
Nakalda: 2.000 izvodov.
Format:
– mapa: 22,5  ×  2,0  ×  31 cm,
– vložni listi: 21,4  ×  30 cm.
Obseg:
– mapa: 4 strani z zavihi,
– vlož. listi: 35 listov zgibano skupaj

(420 strani).
Fotostavek: minimalno.
Fotoliti:
– mapa – 2 kom. 4-b., 500 cm2,
– vlož. listi – 29 listov fotolitov, 10 ko-

lorjev, 4 – B, 28160 cm2.
Material:
– mapa – Simwhite 315 g,
– vložni listi – Biomat 115 g.
Tisk: mapa 5/0, vl. listi – 4/0
Dodelava:
– mapa: izdelati izsekovalno orodje in

izsekovanje,
– plastificirano enostr. mal,
– vl. listi: zgibano kot do sedaj.
Ponujena cena za komplet:
b) Knjiga
Naklada: 2.000 izvodov.
Format: 22  ×  30,2 cm.
Obseg: 400 strani, predpapir, platnice.
Fotostavek: dostavi naročnik na filmih.
Fotoliti: 2 kom., 4 – B, 500 cm2.
Materiali:
– 400 strani – Triglav 80 g/m2,
– predpapir – Biomat 150 g/m2,
– platnice – Lepenka 2,6 mm, Biogloss

135 g/m2.
Tisk:
– 400 strani – 1/1,
– predpapir – 4/0,
– platnice – 5/0.
Dodelava:
– vezava – šivano s sukancem, it. ve-

zava,
– platnice plastificirane mat.
Ponujena cena za izvod.
c) Tisk pol in izdelava kartonskega

zaščitnega ovitka
Naklada: 2.000 izvodov.
Format: 55  ×  45 cm.
Obseg: 2 strani.
Fotoliti: 1 kom. 4-B, 2500 cm2.
Material: Biogloss 135 g/m2.
Tisk: 4/0.
Dodelava: plastificirano/enostransko/si-

jajno.

Ponujena cena za izvod.
5. Tiskovne predloge (filme) pripravi na-

ročnik.
6. Zahtevan terminski rok izdelave je en

mesec po oddaji kompletnega gradiva.
7. Za dodatne informacije se interesenti

lahko obrnejo na dr. Rajšpa, tel. 12-56-068
int. 233 ali 336, dne 21. 5. 1997 med 8. in
10. uro.

8. Pisne ponudbe morajo biti dostavlje-
ne v zaprti ovojnici, z oznako “Ne odpiraj,
javni razpis”, do 28. maja 1997, do 14. ure
v tajništvo ZRC SAZU, Ljubljana, Gospo-
ska 13/II.

9. Odpiranje ponudb bo na upravi ZRC
SAZU, Lj., Gosposka 13/II, dne 29. 5. 1997,
ob 9. uri.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.

ZRC SAZU

Ob-1875

Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana,
Hacquetova 17, objavlja na podlagi določil
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

ponovni javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup vlečnega

traktorskega pršilnika
1. Predmet razpisa:
– nakup vlečnega traktorskega pršilnika

1.000 l za škropljenje trajnih nasadov,
– 12 šob,
– možnost regulacije odpiranja šob iz

traktorske kabine,
– poraba vode 150–1.000 l,
– prilagojen ekološkim zahtevam.
2. Vsa pojasnila za izdelavo ponudbe

lahko zainteresirani ponudniki dobijo v Po-
skusnem nasadu Brdo pri Romanu Mavcu
tel. 061/735-030.

3. Vsaka ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika, podatke in dokazilo

o registraciji,
– bonitetna poročila (BON 1, 2, 3),
– vzorec pogodbe z roki dobave, ceno in

načinom plačila,
– izjavo o garancijski dobi, garancijskem

in pogarancijskem vzdrževanju in podatke
o servisni službi.

4. Orientacijska vrednost opreme je
2,800.000 SIT.

5. Merila za izbiro ponudnika so:
– kakovost,
– tradicija in solidnost izdelave,
– garancija in kakovosten servis,
– cena,
– dobavni rok.
6. Pisne ponudbe morajo biti oddane v

15 dneh po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS, do 12. ure na naslov: Kmetijski
inštitut Slovenije, Ljubljana, Hacquetova 17.
Ponudbe, ki bodo prispele po navedenem
roku, komisija ne bo obravnavala.

7. Vse ponudbe morajo biti oddane v za-
pečateni ovojnici z navedbo točnega naslo-
va ponudnika in z označbo “Ne odpiraj –
ponudba za pršilnik”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 2. junija
1997 ob 10. uri v sejni sobi Kmetijskega
inštituta Slovenije, Ljubljana, Hacquetova
17. Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-

stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa pisno najkasneje 10 dni po od-
piranju ponudb.

Kmetijski inštitut Slovenije

Ob-1876

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 58/94),
uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih
cest (Ur. l. RS, št. 38/94), odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Mestna občina Novo mesto v sode-
lovanju z Zavodom za gozdove Slovenije,
OE Novo mesto

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na področju Mestne
občine Novo mesto v letu 1997

1. Naročnik: Mestna občina Novo me-
sto.

2. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago osem dni od dneva objave razpi-
sa od 8. do 13. ure na naslednjih enotah
Zavoda za gozdove Slovenije:

– OE Novo mesto, KE Žužemberk, Dvor
1a, Dvor, tel. 87-050,

– OE Novo mesto, KE Novo mesto, Šmi-
helska 1, Novo mesto, tel. 321-136,

– OE Novo mesto, KE Gorjanci, Šmihel-
ska 1, Novo mesto, tel. 321-136,

– OE Novo mesto, KE Straža, Ulica tal-
cev 18, Straža, tel. 84-534,

– OE Novo mesto, KE Podturn, Podturn
17, Dolenjske Toplice, tel. 65-846.

3. Predmet razpisa: redna vzdrževalna
dela (grediranje, obnova gramoznega sloja,
ročno in strojno čiščenje cevnih propustov
in cestnega telesa, sanacija in izgradnja cev-
nih propustov, polaganje dražnikov, zemelj-
ska dela, sanacija podpornih sten v lesu,
kamnu in betonu, ozelenjevanje...).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
3,000.000 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
obseg del v razpisu glede na pridobitev sred-
stev.

Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.

5. Rok za izvedbo del: pričetek in obseg
del je po dogovoru in v skladu z razpoložlji-
vimi sredstvi. Zaključek del je konec leta
1997, dela pa se izvajajo po operativnih
planih.

6. Merila za izbiro ponudnika: reference
za področje in obseg razpisanih del, ponud-
bena cena na enoto, strojne in delovne ka-
pacitete, način plačila in fiksnost cen, ga-
rancijski roki, morebitne druge ugodnosti.

7. Vložitev ponudbe
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-

verti z oznako “Ne odpiraj – gozdne ceste”
najpozneje deseti dan do 12. ure od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS, v tajniš-
tvu Sekretariata za komunalne zadeve Upra-
ve mestne občine Novo mesto, Novo mesto,
Seidlova cesta 1, soba št. 32/1.

Če se izteče rok za oddajo ponudbe na
dela prosti dan, se šteje rok za oddajo po-
nudbe prvi naslednji delovni dan. Ponudbe
poslane po pošti, morajo biti poslane pripo-
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ročeno in morajo prispeti v vložišče naroč-
nika do zahtevanega roka in ure.

8. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan po roku za oddajo ponudb, ob 12. uri
v prostorih Uprave mestne občine Novo me-
sto, Seidlova cesta 1, soba 67/II.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Mestna občina Novo mesto
Zavod za gozdove Slovenije

OE Novo mesto

Ob-1877

Javni razpis
za izbiro načrtovalca in izvajalca

preureditve kletnih prostorov v začasne
učilnice v objektu I. gimnazije v Celju

1. Investitor: I. gimnazija v Celju, Kaju-
hova 2.

2. Predmet razpisa: preureditev kletnih
prostorov v začasne učilnice. Fazni pristop.

3. Obseg dela in vrsta dela: ogled je mo-
žen vsak delovnik od 8. do 14. ure.

4. Orientacijska vrednos: 20,000.000 SIT.
5. Rok začetka del: 1. 6. 1997, rok do-

končanja je 20. 8. 1997.
6. Merila za izbiro najboljšega ponudni-

ka so: plačilni pogoji, cena, rok, izvedba,
reference.

7. Ponudbe morajo biti dostavljene v za-
prti kuverti z oznako “klet-učilnica” na na-
slov: I. gimnazija v Celju, Kajuhova 2, 3000
Celje, do 20. 5. 1997.

8. Javno odpiranje ponudb bo 26. 5. 1997
v pisarni ravnatelja.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v roku 5 dni.

I. Gimnazija v Celju

Št. 152/97 Ob-1878

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo dela strehe

na objektu pokrajinskega muzeja
Maribor

1. Naročnik: Pokrajinski muzej Maribor,
Grajska ul. 2, Maribor.

2. Predmet razpisa in orientacijska vred-
nost:

– obnova dela strehe (zamenjava kriti-
ne),

– orientacijska vrednost – 4,000.000 SIT.
3. Rok izvedbe: 25 dni po predaji del.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– strokovnost,
– reference,
– rok izvedbe,
– ponujena cena,
– dodatne ugodnosti.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno

tudi najugodnejša.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Mestne uprave, Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba 340,
prvih 5 dni po objavi razpisa.

Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-
macije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Ferdu Jehartu tel. 062/22-01-314.

Za dvig dokumentacije je potrebno pred-
ložiti dokazilo o plačilu pristojbine v višini
0,5 promile od orientacijske vrednosti del
na ŽR 51800-603-31002 z namenom naka-
zila “Pristojbina za javni razpis za obnovo
strehe na Pokrajinskem muzeju Maribor.

6. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
roku 20 koledarskih dni od objave v Urad-
nem listu RS, do 12. ure, na naslov: Mestna
občina Maribor, Mestna uprava, Ul. h. Sta-
neta 1, Maribor, soba 340.

7. Javno odpiranje ponudb bo tretji dan
po oddaji ponudb v prostorih Pokrajinskega
muzeja Maribor, Grajska ul. 2, ob 10. uri.

Vsi ponudniki bodo o izzidu razpisa pi-
sno obveščeni v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico, da ob mo-
rebitnem pomanjkanju sredstev, z izbranim
ponudnikom ne sklene pogodbe.

Pokrajinski muzej Maribor

Št. 351-043/97-031 Ob-1879

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94), Občina Preddvor v sodelovanju z
Zavodom za gozdove Slovenije, Območna
enota Kranj objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah v “zasebnih gozdovih” na
območju Občine Preddvor v letu 1997

1. Naročnik (investitor): Občina Predd-
vor.

2. Predmet razpisa: redno-tekoče vzdr-
ževanje gozdnih cest v zasebnih gozdovih
na območju občine.

3. Vzdrževalna dela: ročna in strojna ce-
starska dela, strojno vzdrževanje vozišča,
obnova in novogradnja cestnih objektov.

4. Dokumentacija: razpisno dokumenta-
cijo in dodatna pojasnila ponudniki dobijo
na sedežu občine, Dvorski trg 10, Preddvor,
v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 15.
ure, sreda od 8. do 17. ure in petek od 8. do
13. ure in od 15. do 17. ure). Dodatne infor-
macije ponudniki lahko dobijo na sedežu
KE Jezersko-Kokra, Kokra, OE Kranj ZGS,
tel. 064/441-144, kjer je istočasno na vpo-
gled tudi karta gozdnih prometnic.

5. Orientacijska vrednost razpisanih del:
7,200.000 SIT.

Investistor si pridržuje pravico zavrniti
vse ponudbe v primeru, da presegajo orien-
tacijsko vrednost razpisanih del.

Investitor si pridržuje spremeniti koli-
činski in finančni obseg del glede na prido-
bitev in terminski pritok sredstev. Izvajalec
v tem primeru ni upravičen do odškodnin-
skega zahtevka.

6. Ponudbeni pogoji:
– ponudbene cene (skupne, sumarne, po

enoti mere) se vpisujejo v kopijo “količin-
ski popis vzdrževalnih del”,

– ponudba se nanaša na vsa razpisana
dela v občini, morebitne ponudbe za posa-

mezna dela ali posamezne gozdne ceste po
tem razpisu ne konkurirajo,

– opcija ponudbe je 30. 6. 1997,
– ponudba mora biti sestavljena skladno

z 12. členom odredbe o postopku za izvaja-
nje razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93).

7. Merila za izbiro ponudnika:
– splošne reference za področje nizkega

(gozdnega) gradbeništva za obseg in vrsto
razpisanih del,

– vzpostavitev “cestarske” službe,
– pripravljenost vključevanja lastnikov

gozdov in vaščanov za ročna cestarska dela,
– skupna ponudbena cena – sumarno –

bruto (vključujoč TPD),
– ponudbena cena po enoti mere – pov-

prečno za vsa razpisana dela – bruto (vklju-
čujoč TPD),

– ponudbena cena po posamezni gozdni
cesti – sumarno brez del pod stolpcem 1, 2,
3 – bruto (vkjučujoč TPD),

– strojne, delovne in druge kapacitete po-
nudnika,

– način plačila,
– stabilnost cen,
– garancijski roki,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika.
8. Ponudbe za javni razpis morajo pris-

peti na sedež občine, do vključno 27. 5.
1997 do 13. ure v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj – razpis za vzdrževanje gozd-
nih cest”.

Odpiranje ponudb bo v torek 27. 5. 1997
ob 13. uri na sedežu Občine Preddvor, Dvor-
ski trg 10, Preddvor.

O izidu razpisa bomo ponudnike obve-
stili v roku 15 dni od dneva odpiranja.

Občina Preddvor
in ZGS – OE Kranj

Ob-1880

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 Preddvor

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo ceste proti

Komatevri na Jezerskem
1. Naročnik del je Občina Preddvor,

Dvorski trg 10, Preddvor.

2. Predmet javnega razpisa je obnova ce-
ste proti Komatevri na Jezerskem.

3. Dokumentacijo za razpis del in infor-
macije dobite na Občini Preddvor pri Mar-
ku Bohincu (tel. 064/451-007).

4. Orientacijska vrednost del znaša
16,000.000 SIT.

5. Izvedba del je predvidena v mesecu
juliju in avgustu 1997.

6. Podpisane in pravilno opremljene po-
nudbe z vso zahtevano dokumentacijo mo-
rajo prispeti na Občino Preddvor do vključ-
no 17. junija 1997 do 11. ure.

Ponudbe morajo biti v zapečateni kuver-
ti z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za obno-
vo ceste na Jezerskem”.

7. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajanje
javnih naročil in mora vsebovati vse potreb-
ne sestavine, in sicer:

– naslovnica (predmet razpisa, vsebina),
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– podatki o ponudniku (ime in naslov,
registracija, bonitete – BON 1, 2 oziroma
3),

– podatki o vsebini ponudbe (predračun
z rekapitulacijo, opcija, vzorec pogodbe, rok
izvedbe),

– reference podjetja,
– potrjeni razpisni pogoji.
8. Odpiranje ponudb bo 17. junija 1997

ob 11. uri na Občini Preddvor, Dvorski trg
10, Preddvor. Prisotni predstavniki ponud-
nikov morajo predložiti pisno pooblastilo
za zastopanje pri odpiranju ponudb.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference ponudnika,
– cena za razpisana dela in plačilni po-

goji,
– rok izvedbe.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši ponudnik.
10. Posebni pogoji: investitor si pridržu-

je pravico eventualno zmanjšati obseg del
glede na razpoložljiva finančna sredstva.

11. Ponudniki bodo o izidu pisno sezna-
njeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Preddvor

Št. 603-15/97-13/1902 Ob-1881

Mestna občina Kranj, Oddelek za druž-
bene javne službe, razpisuje na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo letovanja šolskih otrok Mestne
občine Kranj v času poletnih počitnic

šolskega leta 1996/97
1. Naročnik je Mestna občina Kranj, Od-

delek za družbene javne službe, Slovenski
trg 1, Kranj.

2. Predmet razpisa je izvedba letovanja
osnovnošolskih otrok s socialno in
zdravstveno indikacijo v trajanju 14 dni in v
skupnem številu 126 otrok.

Prijave otrok potekajo preko Centra za
socialno delo Kranj, ki pri zbiranju prijav
sodeluje s šolskim dispanzerjem zdravstve-
nega doma Kranj. Otroci, ki bodo poslani
na letovanje, bodo zbrani na podlagi kriteri-
jev, ki jih uporablja Center pri ugotavljanju
socialnega stanja družin za dodelitev so-
cialnovarstvenih pravic.

3. Ponudniki morajo nuditi otrokom na-
slednje pogoje:

– 5 obrokov primerne hrane,
– ustrezne bivalne kapacitete,
– vzgojno varstvo z ustreznimi progra-

mi,
– zdravstveno varstvo,
– urejena igrišča s športnimi rekviziti in

napravami.
Ponudniki so dolžni vse pogoje, ki jih

ponujajo otrokom posebej razdelati, še po-
sebej podrobno pa morajo razdelati pogoja
zdravstvenega varstva in vzgojnega varstva
z ustreznimi programi.

4. Informacije lahko ponudniki dobijo na
Oddelku za družbene javne službe Mestne
občine Kranj, tel. 373-165 – Jasna Zlobec
Dolinar.

5. Ponudniki, ki bodo sodelovali v jav-
nem razpisu, naj svoje vloge, v katerih bodo

podani odgovori na zgoraj navedene zahte-
ve, s priloženimi dokumenti o imenu in na-
zivu ponudnika, podatki iz sodnega registra
sodišča  o registraciji podjetja in dejavnosti
in morebitne reference, pošljejo na naslov:
Mestna občina Kranj, Oddelek za družbene
javne službe, Slovenski trg 1, v roku 10 dni
po objavi razpisa do 10. ure.

V primeru, da se rok za oddajo ponudb
izteče na nedelovni dan, se prestavi na prvi
naslednji delovni dan.

Odpiranje ponudb bo isti dan ob 11. uri v
sobi 162/I, Mestne občine Kranj.

6. Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
teni kuverti z oznako: “ne odpiraj – ponud-
ba za javni razpis za letovanje osnovnošol-
skih otrok”. Na kuverti mora biti razviden
pošiljatelj.

7. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene ter
ponudbe, ki ne bodo vsebovale elementov
tega razpisa, bodo izločene iz nadaljne
obravnave.

8. Predstavniki ponudnikov, ki bodo nav-
zoči pri odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izzidu
javnega razpisa najkasneje v 14 dneh po
dnevu odpiranja ponudb.

10. Z zbranimi ponudniki za izvedbo le-
tovanja socialno in zdravstveno ogroženih
osnovnošolskih otrok Mestne občine Kranj
bodo sklenjene pogodbe.

Mestna občina Kranj

Št. 68 Ob-1888

Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana, objavlja na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za izdelavo in dobavo ortofotonačrtov

1. Naročnik: Zavod za gozdove Sloveni-
je, Večna pot 2, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je izdelava ortofoto-
načrtov za območje 20 prostorsko zaokro-
ženih predelov, ki je razvidno iz tehnične
dokumentacije, ki je na voljo pri naročniku.
Približna površina je 100.000 ha.

3. Orientacijska vrednost je 15,000.000
SIT.

4. Rok izdelave in dobave: ortofotonačr-
ti morajo biti izdelani in dobavljeni najpoz-
neje v 5 mesecih po sklenitvi pogodbe, suk-
cesivno v enakih sorazmernih deležih.

5. Ponudba mora obsegati naslednje po-
stavke:

– firmo oziroma ime ponudnika z doka-
zili o registraciji,

– dokazilo o kadrovski usposobljenosti,
– obrazca BON1 in BON2 oziroma

BON3, ki morata biti izdana po 1. maju
1997,

– reference,
– ponudbena vrednost oziroma cena,
– vzorec pogodbe,
– posebne ugodnosti, ki jih nudi ponud-

nik naročniku.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so: strokovna usposobljenost, refe-
rence, rok dobave, cena in plačilni pogoji
ter druge ugodnosti, ki jih nudijo ponudni-
ki. Opcija ponudbe mora biti vsaj 30 dni od

dneva odpiranja ponudbe.
7. Naročnik si pridržuje pravico, da z

nobenim ponudnikom ne sklene pogodbe za
izdelavo in dobavo ortofotonačrtov. Naroč-
nik tudi ni obvezen sprejeti ponudbo z naj-
nižjo ceno, temveč prosto presoja o izbiri
najugodnejšega ponudnika z upoštevanjem
vseh meril.

8. Naročnik si v smislu dobrega gospo-
darja pridržuje pravico pogajanj o najbolj
ugodni ceni.

9. Naročnik si pridržuje pravico spreme-
niti obseg del glede na pridobitev in dotok
proračunskih sredstev.

10. Dvig razpisne dokumentacije: tehnič-
no dokumentacijo lahko ponudniki prevza-
mejo vsak dan v tajništvu Zavoda za gozdo-
ve Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, med
8. in 14. uro.

Strokovne informacije so na voljo ob če-
trtkih  in petkih med 9. in 14. uro, po pred-
hodni najavi pri Branetu Glavanu.

11. Ponudbo za javni razpis predložite
do vključno 9. 6. 1997 do 14. ure v tajništvo
Zavoda za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj – ponudba za javni
razpis – ortofotonačrti”. Na ovojnici naj bo
napisan točen naslov ponudnika.

12. Javno odpiranje ponudb bo 10. 6.
1997 ob 10. uri v prostorih Zavoda za goz-
dove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana. Pri
odpiranju ponudb morajo imeti predstavni-
ki ponudnikov pisna pooblastila za zastopa-
nje. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obrav-
navala in bodo zavrnjene.

13. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najpozneje v 15 dneh po odpiranju ponud-
be.

Zavod za gozdove Slovenije

Št. 931-70/97 Ob-1889

Republika Slovenija, Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Hidrometeorološki zavod Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Vojkova 1b
objavlja na podlagi uredbe o začasnem fi-
nanciranju potreb iz proračuna Republike
Slovenije v prvem polletju leta 1997 (Ur. l.
RS, št. 77/96), na podlagi določil zakona o
proračunu Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96) ter spremenjenim 4. členom
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 40/95)

javni razpis
za izbiro izvajalcev brez omejitev

za storitve:
I. 1. Gradbena in elektroinstalacijska de-

la na lokacijah merilnih postaj HMZ (leta-
lišče Portorož in druge lokacije) v obsegu
projektne dokumentacije na letališču Porto-
rož in drugih lokacijah.

Predvideni obseg dela v letu 1997: 1-2
mio SIT.

2. Tekoče in investicijsko vzdrževanje
mreže merilnih postaj HMZ.

Povpraševanje se ne nanaša na opremo,
ampak le na servisne storitve. Predvideni
obseg teh del v letu 1997 je: 1-2 mio SIT.

II. Merila, ki bodo upoštevana pri izbo-
ru:

Za obe točki:
a) – celovitost ponudbe;
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– reference in velikost ponudnika;

– izvedbeni ali dobavni roki;

– ponujena cena s plačilnimi pogoji,

– garancijski roki in pogoji garancij.

Posebna merila, ki bodo upoštevana pri
1. točki:

– kakovost storitev, izkazljiva s certifi-
katom serije ISO 9000;

– obvladovanje tehnologije elektromag-
netnega ščitenja instalacij s cevmi tipa zo-
rex ali podobno.

Posebna merila, ki bodo upoštevana pri
2. točki:

– cena servisne ure;

– poznavanje merilne opreme HMZ.

b) Naročnik si pridržuje pravico, da naj-
nižje ponujene cene ne bo imel za najugod-
nejšo.

III. Informacije v obliki razpisne doku-
mentacije in z vrednostmi posameznih po-
stavk so na voljo, po objavi javnega razpisa
v Uradnem listu RS na Hidrometeorološkem
zavodu RS, Vojkova 1b, Ljubljana, in sicer:

– za 1. in 2. točko na dir. tel. št.
178-43-06 (Dr. Silvo Žlebir).

IV. Ponudbe s priloženo dokumentacijo
morajo biti obvezno napisane v slovenščini,
vrednosti izražene v slovenski valuti. Pro-
metni davek mora biti prikazan posebej. Po-
nudba mora obvezno vsebovati vse elemen-
te in biti pripravljena v skladu z Odredbo o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94). Ponudbi je potrebno obvezno prilo-
žiti:

– sklep o vpisu v sodni register z vsemi
prilogami k sklepu;

– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
po dejavnosti, ki ga izda Statistični urad
RS;

– izpolnjen in potrjen BON obrazec.

Dokumenti ne smejo biti starejši od treh
mesecev. V primeru, da ponudnik prilaga
kopije namesto originalov, mora njihovo ve-
rodostojnost potrditi notar.

V osnovnem ovitku morata biti: sprem-
no pismo s polnim naslovom ponudnika in v
ločenem zapečatenem ovitku, priložena po-
nudba z označbo “ne odpiraj ponudba” z
navedbo, na katero točko razpisa se ponud-
ba nanaša. Če je dokumentacija v več ovit-
kih, morajo biti ti označeni po zaporedju in
njihovo število navedeno v spremnem dopi-
su. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja. Nepravilno opremljene po-
nudbe glede na določila odredbe in zahteve
tega javnega razpisa bodo neodprte vrnjene
ponudnikom. Ponudbe v predpisani obliki
se vložijo:

– osebno v sprejemni pisarni Hidrome-
teorološkega zavoda RS, Vojkova 1b (prvo
nadstropje levo);

– pošljejo kot priporočene poštne pošilj-
ke.

Ponudbe je treba oddati v 15 dneh po
objavi javnega razpisa na naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Hidrometeorološki zavod Republike Slove-
nije, Vojkova 1b, Ljubljana, za razpisno ko-
misijo.

V. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo tretji delovni dan po poteku roka

dostave ponudb. Odpiranje bo ob 9. uri v
sejni sobi Hidrometeorološkega zavoda RS,
Vojkova 1b, prvo nadstropje levo. Pri odpi-
ranju ponudb morajo imeti  predstavniki po-
nudnikov pisna pooblastila za zastopanje.

Ponudniki bodo o izbiri ponudnika ob-
veščeni v okvirnem roku 15 dni po odpira-
nju ponudb.

Republika Slovenije
Ministrstvo za okolje in prostor

Hidrometeorološki zavod
Republike Slovenije

Št. 2.0.-2177/97 Ob-1891

Na osnovi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84, št. 29/86 in št. 59/96)
in odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) Slovenske železnice d.d. objav-
ljajo

javni razpis
za izbiro izvajalca sanacije galerije

AVČE
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,

Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: sanacija galerije Av-

če po projektu ZRMK št. 191 166/96.
3. Čas izvedbe: julij–oktober 1997.
4. Orientacijska vrednost del: 60,000.000

SIT.
5. Razpisno dokumentacijo in dodatne

informacije dobite v prostorih Slovenskih
železnic, Kolodvorska 11, Ljubljana, pri Do-
lenec (tel 061/13-13-144 int. 23-26 soba
209/II nadstropje) od 19. 5. 1997 do 30. 5.
1997, ob delavnikih med 8. in 11. uro. Kup-
nina za razpisno dokumentacijo v vrednosti
20.000 SIT mora biti nakazana na žiro ra-
čun Slovenskih železnic št.
50100-601-5014744 pri Novi ljubljanski
banki d.d., Ljubljana, Trg republike 2.

6. Ogled objekta: v skladu s poprejšnjim
dogovorom s Katjo Sorč na SVP Nova Go-
rica, na telefon 065/22-469.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Prednost imajo ponuniki, ki imajo in nu-
dijo:

– boljše reference pri podobnih delih,
– boljše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku,
– krajše ovire v železniškem prometu.
8. Oddaja ponudb: rok za oddajo ponudb

je torek 1. 7. 1997 do 9. ure, na naslov Slo-
venske železnice. Infrastruktura, Kolodvor-
ska 11, 1506 Ljubljana, tajništvo – soba 205.

9. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo v torek 1. 7. 1997 ob 10. uri, v
prostorih Slovenskih železnic, Kolodvorska
11, Ljubljana (Steklena dvorana).

10. O izboru bodo ponudniki pisno ob-
veščeni v roku 10 dni po javnem odpiranju
ponudb.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 282/97 Ob-1892

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Domžale, Oddelek za gospodarske javne
službe, Savska 2, Domžale, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje del na

cestno, komunalno-energetskem
programu Občine Domžale

1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Predmet razpisa in orientacijske vred-

nosti za razpis
2.1. Za izvajanje del
a) Objekt 1: preplastitev in asfaltiranje

Župančičeve ulice v Dobu.
Okvirna vrednost 3,500.000 SIT.
b) Objekt 2: nadaljevanje rekonstrukcije

Volfove ulice II. faza KS Jarše–Rodica.
Okvirna vrednost 1,800.000 SIT.
c) Objekt 3: nadaljevanje izgradnje hod-

nika Ihan–Selo.
Okvirna vrednost 3,800.000 SIT.
d) Objekt 4: preplastitev hodnika ob

Kamniški cesti.
Okvirna vrednost 1,300.000 SIT.
e) Objekt 5: nadaljevanje rekonstrukcije

Šlandrove ulice III. faza v Radomljah.
Okvirna vrednost 2,800.000 SIT.
f) Objekt 6: izgradnja povezovalne ceste

A – B v Študi, ZN Študa.
Okvirna vrednost 5,000.000 SIT.
g) Objekt 7: izgradnja plinskega priključ-

ka na občinsko stavbo, Ljubljanska 69.
Okvirna vrednost 1,800.000 SIT.
h) Objekt 8: dokončanje javne razsvet-

ljave Gregorčičeve in Šlandrove ulice v Ra-
domljah.

Okvirna vrednost 1,800.000 SIT.
3. Rok izvedbe: objekt 1–8:

Pričetek: 15. 6. 1997.
Zaključek: 30. 7. 1997.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponujena cena,
– rok izvedbe del,
– finančna boniteta ponudnika,
– garancijska doba,
– reference in strokovnost,
– ostale ponujene ugodnosti.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Občine Domžale, Oddelek za
gospodarske javne službe, na Savski 2,
Domžale. Ponudniki lahko dobijo potrebne
informacije in razlage za izdelavo ponudbe
pri Tonkli Primožu ali Kump Jožetu, tel. št.
722-022 ali 714-005.

Odkupnina razpisne dokumentacije za
celotno postavko 2.1. je 5.000 SIT, odkup-
nina za posamezne dele postavke znaša
1.000 SIT, plačljivo v gotovini ali z virma-
nom na žiro račun št.: 50120-630-810230 –
proračun Občine Domžale – razpis.

6. Pisne ponudbe je potrebno oddati do
2. 6. 1997 do 12. ure na naslov: Občina
Domžale, Oddelek za gospodarske javne
službe, Savska 2, 1230 Domžale, v zaprti
ovojnici z napisom “Javni razpis – komuna-
la (oznaka objekta) – Ne odpiraj!”

Javno odpiranje ponudb bo 4. 6. 1997 ob
15. uri v prostorih Občine Domžale, Ljub-
ljanska 69, I. nadstropje – sejna soba.

Naročnik si pridržuje pravico izbrati iz-
vajalca za vsako posamezno postavko iz raz-
pisne dokumentacije. Prav tako si pridržuje
pravico, da ob morebitnem pomanjkanju
sredstev, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe.
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Št. 282/97 Ob-1893A

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, objav-
lja

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo in

zamenjavo oblog stopnic na Ljubljanski
c. 69 v Domžalah

1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Predmet razpisa: Obnova in zamenja-

va oblog stopnic na Ljubljanski c. 69 v Dom-
žalah.

3. Orientacijska vrednost: ca. 3,100.000
SIT.

4. Ponudniki morajo k ponudbi priložiti
dokumente iz IV. točke razpisnih pogojev.

5. Predviden pričetek del: izvajanje del
se prične v juniju in konča v 15 dneh, s tem,
da se opravijo dela na posameznem stop-
nišču v celoti, pred začetkom na naslednjem
stopnišču.

6. Merila za izbor: najugodnejša ponud-
ba bo izbrana na podlagi kriterijev razpi-
snih pogojev in referenc ponudnikov za po-
samezna dela. Najcenejša ponudba ni nujno
najugodneja.

7. Dvig razpisne dokumentacije: razpi-
sno dokumentacijo z razpisnimi pogoji in
popisi del ponudniki lahko dvignejo ob pla-
čilu 1.500 SIT na naslovu: Občina Domža-
le, Oddelek za splošne zadeve, Ljubljanska
69, Domžale od ponedeljka do petka med 8.
in 14. uro v tajništvu oddelka.

8. Pisne ponudbe je potrebno oddati do
2. 6. 1997 do 12. ure na naslov: Občina
Domžale, Oddelek za splošne zadeve, Ljub-
ljanska 69, 1230 Domžale, v zaprti ovojnici
z napisom: “Javni razpis – stopnišče  – ne
odpiraj”.

9. Ponudniki lahko dobijo potrebne in-
formacije za izdelavo ponudb pri Gubancu,
tel 721-022 int. 21.

10. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih Občine Domžale, Ljubljanska 69, I. nad-
stropje – Konferenčna soba, 4. 6. 1997 ob
15. uri.

11. Naročnik si pridržuje pravico izbrati
izvajalca za zmanjšan obseg del (eno stop-
nišče).

12. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa
obveščeni v 30 dneh po oddaji ponudb.

Št. 282/97 Ob-1893B

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, objav-
lja

javni razpis (ponovljeni)
za predhodno ugotavljanje sposobnosti

izvajalcev za vodenje in nadzor
proračunskih naložb Občine Domžale

1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Predmet razpisa: vodenje (investicij-

ski inženiring) in strokovno tehnični nadzor
proračunskih naložb Občine Domžale na po-
dročjih komunalne, cestne in energetske de-
javnosti.

3. Lokacija, kjer se bodo izvajale nalo-
ge: območje Občine Domžale.

4. Ponudniki predložijo ločene ponudbe
za vodenje in nadzor naložb, in sicer:

– za naložbe v višini do 2,000.000 SIT;
– od 2,000.000 do 5,000.000 SIT,
– od 5,000.000 do 10,000.000 SIT in
– nad 10,000.000 SIT.
Ponudniki lahko predložijo tudi ločene

ponudbe po vrstah nadzora (gradbeni, stroj-
ni, elektro in drugi) in glede na zahtevnost
naložbe. Ponudbe naj bodo izražene v od-
stotku od vrednosti naložbe, vključno s kal-
kulativnimi osnovami (število ur, cena ure
itd.).

5. Orientacijska skupna vrednost naložb:
– investicije v komunalno cestno in ener-

getsko dejavnost 373,950.000 SIT.
6. Ponudniki morajo k ponudbi priložiti:
– dokazilo o registraciji za zahtevano de-

javnost,
– dokazilo o finančni boniteti,
– reference ponudnika,
– strokovno usposobljenost zaposlenih

delavcev (za posamezne vrste nadzora).
7. Merila za izbor najugodnejših ponud-

nikov:
– ponudbena cena,
– finančna boniteta ponudnika,
– reference in strokovnost.
8. Pisne ponudbe je potrebno oddati do

2. 6. 1997 do 12. ure na naslov: Občina
Domžale, Oddelek za gospodarske javne
službe, Savska 2, 1230 Domžale, v zaprti
ovojnici z napisom: “Javni razpis – vodenje
in nadzor – ne odpiraj”.

9. Ponudniki lahko dobijo potrebne in-
formacije za izdelavo ponudb pri Tonkliju
ali Kumpu, tel 722-022 ali 714-005.

10. Javno odpiranje ponud bo v prosto-
rih Občine Domžale, Ljubljanska 69, I. nad-
stropje – Konferenčna soba, 4. 6. 1997 ob
15. uri.

11. Naročnik si pridržuje pravico izbrati
število izvajalcev glede na število in kako-
vost ponudb, prav tako si pridržuje pravico,
da ne izbere nobenega od ponudnikov.

12. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa
obveščeni v 45 dneh po oddaji ponudb.

Občina Domžale

Št. 9/97 Ob-1890

Republika Slovenija, Ministrstvo za šol-
stvo in šport, Ljubljana, Župančičeva 6 na
podlagi določil odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil in odredbe o spremembi odredbe za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94 in 13/96)
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejših izvajalcev za

izvajanje investicijsko vzdrževalnih del
na zgradbah višjih in visokih šol ter

fakultet Univerze v Ljubljani in
Univerze v Mariboru ter na zgradbah

dijaških domov v Republiki Sloveniji za
leto 1997

1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
ših ponudnikov za izvajanje gradbenih, obrt-
niških in instalacijskih del na posameznih
zgradbah višjih in visokih šol ter fakultet
Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru
in na dijaških domovih v Republiki Slove-
niji.

2. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
pravilnik o načinu in postopku oddaje gra-
ditve objektov (Ur. l. SRS, št. 27/85).

Ponudbe je treba izdelati za vsako posa-
mezno v nadaljevanju tega razpisa navede-
no zgradbo posebej in sicer ločeno po vr-
stah del, za vsa razpisana dela skupaj ali
samo za posamezno vrsto razpisanih del, v
odvisnosti od usposobljenosti in registracije
predmeta poslovanja ponudnika.

Z izročitvijo ponudb na podlagi tega raz-
pisa ponudniki pristajajo na posebne pogo-
je, ki so priloga v razpisni dokumentaciji in
s podpisom le-teh izražajo svoj pristanek,
da v primeru, da bodo kot najugodnejši po-
nudniki izbrani za izvajanje določenih del,
sklenejo za njihovo izvedbo pogodbo po
načelu “funkcionalni ključ v roke”.

Ponudbene cene in vrednosti se vpisuje-
jo v originalni popis s količinami in prilože-
no rekapitulacijo del. Računske napake gre-
do v škodo ponudnika.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
gradivo s potrdilom o plačilu nepovratnih
materialnih stroškov za posamezno zgradbo
oziroma delo v višini 7.000 SIT od dneva
razpisa do vključno 23. 5. 1997 vsak delav-
nik med 10. in 12. uro in sicer:

a) za objekte Univerze v Ljubljani in
dijaške domove na PRO’55, Biro za projek-
tiranje in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Zi-
herlova 2, ž.r. 50101-601-57273,

b) za objekte Univerze v Mariboru na
Projekt MR, Svetozarevska 10, Maribor, ž.r.
51800-601-10612.

4. Ponudniki lahko dobijo potrebne ust-
ne podatke in razlage za izdelavo ponudbe
ob prevzemu razpisne dokumentacije ali po
telefonu od dneva objave razpisa do 23. 5.
1997 vsak delavnik med 10. in 12. uro na
telefon PRO’55 061/216-143 Steiner oziro-
ma Projekt MR 062/227-161 Manfreda.

5. Predmet razpisa - naziv zgradbe, na-
slov, vrsta del in orientacijska vrednost so
podani v naslednjem seznamu:

6. Predvideni rok pričetka za vsa dela je
v juliju 1997, praviloma takoj po sklenitvi
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. Vsa
dela na dijaških domovih morajo biti kon-
čana najkasneje do 29. 8. 1997, na zgradbah
obeh Univerz pa do 30. 9. 1997. O morebit-
nih odstopanjih na podlagi tehtnih razlogov
se bo naročnik pogajal z najugodnejšimi po-
nudniki pred sklenitvijo pogodb. Naročnik
si pridržuje pravico skleniti pogodbo v
zmanjšamem obsegu od razpisanega ali pa
lahko tudi odpove izvajanje del oziroma
sklenitev pogodbe ne glede na vzrok.

7. Obseg in vsebina ponudbe ter kriterij
za izbiro: ponudba izdelana v skladu z 12.
členom odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil mora
vsebovati:

a) ime in naslov ponudnika (firma) z
dokazilom o registraciji in odločbo o uprav-
ljanju ter matično in davčno številko,

b) cena, najnižja ponudba ni nujno naj-
ugodnejša, računske napake gredo v škodo
ponudnika,

c) reference ponudnika zadnjih dveh let,
d) ustreznost ponudbe glede na razpisne

pogoje - na originalnih popisih,
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e) poslovna boniteta - BON 1 in BON 2
oziroma BON 3 ne starejša od 30 dni,

f) garancijska izjava za resnost ponudbe,
g) podpisani posebni pogoji,
h) frankirana kuverta z naslovom ponud-

nika.
i) navedbo in naslov ter telefon poob-

laščene osebe, ki daje tolmačenje v zvezi s
ponudbo.

8. Plačilni pogoji: avansov ni. Obračun
del in plačilo situacije v 60 dneh po izvrše-
nih delih. Ponudniki naj upoštevajo mož-
nost odloga plačila do februarja 1998.

9. Rok za oddajo ponudbe: vse ponudbe
za Univerzo v Ljubljani in dijaške domove

morajo prispeti na PRO’55, Biro za projek-
tiranje in inženiring, d.o.o. Ziherlova 2,
Ljubljana, za Univerzo v Mariboru pa na
Projekt MR, Svetozarevska 10, Maribor in
sicer do 3. 6. 1997 do 12. ure.

Ponudbe morajo biti oddane -ločeno za
posamezen objekt- v zaprti kuverti z napi-
som “Ponudba - naziv zgradbe na katero se
ponudba nanaša - Ne odpiraj”. Vsaki po-
nudbi mora biti priložena prazna frankirana
kuverta z naslovom ponudnika za pisno ob-
vetilo o izidu razpisa.

10. Odpiranje ponudb bo dne 5. 6. 1997
ob 9. uri

a) za Univerzo v Ljubljani in dijaške

domove na PRO’ 55, Biro za projektiranje
in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Ziherlova 2.

b) za Univerzo v Mariboru na Projekt
MR, Svetozarevska 10, Maribor.

11. Opcije ponudb ne smejo biti krajše
od 30 dni od dneva odpiranja ponudb. Va-
lutne in podobne varovalne klavzule ne bo-
mo upoštevali.

12. Samo ponudniki, ki bodo ponudbi
priložili frankirano kuverto iz 8. točke tega
razpisa bodo pisno obveščeni o izidu razpi-
sa v zakonitem roku. Ostali bodo lahko do-
bili informacije o izidu razpisa samo oseb-
no na sedežu pooblaščenca v istem roku.

A. OBJEKTI UNIVERZE V LJUBLJANI

Št. Objekt Vrsta del Ocenjena vrednost

01 Akademija za glasbo sanacija sanitarij 5,000.000
LJUBLJANA, Stari trg 3

02 AGRFT beljenje (inšpekcija!) II.faza
Ljubljana,Nazorjeva 3 brušenje parketa

sanacija sanitarij 1,500.000
03 Akademija za likovno umetnost odstranitev cisterne 1,800.000

Ljubljana, Erjavčeva 23 fasada stare stavbe I.faza 3,000.000
03a ALU Dolenjska c. 83 ureditev risalnice 2,000.000

sofinanciranje ureditve zunanjega
in notranjega vodovodnega priključka 1,000.000

04 BTF III. faza sanacije kotlarne 2,500.000
Ljubljana,Jamnikarjeva 101 (krmiljenje,ventili itd.)

07 BTF-Oddelek za zootehniko
Domžale, Groblje 3 I. faza ureditve knjižnice 9,500.000

08 Ekonomska fakulteta
Ljubljana, Kardeljeva pl. 17 80 kom rad. ventilov-III.faza 500.000

10 kom pip 300.000
sanacija zamakanja v knjižnici
in na hodniku II.faza 3,500.000

09 FAGG-Šola za arhitekturo
Ljubljana, Zoisova 12 obnova sanitarij-I.faza 2,000.000

zamenjava radiatorjev I.faza 2,000.000
10 FAGG-Oddelek za gradbeništvo

Ljubljana, Jamova 3 zamenjava oken -III.faza - Alu 9,500.000
11 Fakulteta za družbene vede II.faza obnove sanitarij 6,000.000

Ljubljana, Kardeljeva ploščad 5 obnova talnih oblog 2,000.000
12 Fakulteta za elektrotehniko in

računalništvo II.faza menjave tlakov 2,500.000
Ljubljana, Tržaška 25 III.faza menjave oken - Alu 6,500.000

13 Fakulteta za farmacijo vezni hodnik 8,000.000
Ljubljana, Aškerčeva 7

14 Fakulteta za matematiko in fiziko prezračevanje mat.knjižnice 1,000.000
Ljubljana, Jadranska 19 obnova dvigala 3,800.000

16 NTF-Oddelek za montanistiko obnova velike predavalnice 3,000.000
Ljubljana, Aškerčeva 12 telefonska centrala 9,000.000

17 NTF-Oddelek za kem.tehnologijo
Ljubljana,Aškerčeva 5 menjava radiatorjev II.faza 2,000.000

18 NTF- KII
Ljubljana,Vegova 4 menjava radiatorjev in ventilov 3,000.000

19 NTF-Tekstilna tehnologija popravilo dvigala I.faza 6,000.000
Ljubljana, Snežniška 5 sanacija bet. brisolejev I.faza 2,000.000

20 Fakulteta za strojništvo II.faza popravila bet.fasade 6,000.000
Ljubljana,Aškerčeva 6 obnova dvigala I.faza 4,000.000

obnova mostnega dvigala 2,000.000
21 Fakulteta za šport elektroinštalacije v telovadnici 3,600.000

Ljubljana, Gortanova 22
22 Filozofska fakulteta

Ljubljana,Aškerčeva 1 zamenjava dvigala 6,000.000
23 Medicinska fakulteta II.faza PA-FI - izvedeno 19,500.000

Vrazov trg 2
24 Pedagoška fakulteta fasada- I.faza 9,000.000

Ljubljana, Kardeljeva pl.18
24.a. Pedagoška fakulteta-Koper zamenjava oken 5,000.000
26 Veterinarska fakulteta

Ljubljana, Gerbičeva 60 kotlarna-dimnik +2x peč 8,000.000
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Št. Objekt Vrsta del Ocenjena vrednost

28 Visoka šola za socialne delavce instalacije-izvedeno 2,800.000
Ljubljana,Topniška 33 ureditev prosorov III.faza - izvedeno 10,000.000

29 Visoka šola za zdravstvo
Ljubljana, Poljanska 26a prezračevanje predavalnic 2,500.000

razsvetljava II.faza 3,500.000
sprememba sistema varovanja v
toplotni postaji lastna sredstva

30 Višja tehnična varnostna šola ureditev novih sanitatij 2,800.000
Ljubljana, Gorazdova l5

31 Višja upravna šola tesnenje oken in zamenjava stekla 3,000.000
Ljubljana, Kardeljeva pl.5 in popravilo mizarskih izdelkov

B. DIJAŠKI DOMOVI V REPUBLIKI SLOVENIJI
Št. Objekt Vrsta dela Ocenjena vrednost del

01 DD Bežigrad prenova elektroinštalacij objekt “B” 2,500.000
Kardeljeva pl.18,Ljubljana

02 DD Ivan Cankar IV.faza fugiranja fasade(B)-dokončanje 2,000.000
Poljanska 26,Lj. sanacija sanitarij I.faza 3,000.000

menjava stropa v jedilnici (zamakanje) 1,000.000
03 DD Poljane

Potočnikova 3,LJ PVC zasteklene stene na hodnikih 600.000
obnova talnih obloh III.faza 400.000

04 DD Tabor
Vidovdanska 7,LJ streha objekta “B” (Plečnikov detajl korcev) 3,000.000

05 DD Vič menjava oken in polic I. faza - objekt 2 3,500.000
Gerbičeva 51a, Lj streha na objektu 2. 4,000.000

08 DD Bled
Prešernova 10,Bled elektrika v kuhinji 600.000

09 DD Kranj konvektomat 40%-sofinanciranje 1,800.000
toplotna podpostaja 3,500.000

10 DD Šk. Loka ureditev sanitarij III. faza-sofinanciranje 2,000.000
Podlubnik 1a, Škofja Loka

11 DD Črnomelj zamenjava radiatorjev I.faza 1,400.000
Otona Župančiča 7, Črnomelj

13 DD Novo mesto
Šegova 115, Novo mesto I.faza obnove sanitarij 3,000.000

16 DD Idrija sanacija strehe in obrob 3,000.000
IX. korpusa, Idrija

19 DD Ajdovščina sanacija fasade III. faza 3,000.000
20 DD Koper sanacija kopalnic II.faza 1,500.000
22 DD Postojna priključek na javno kanalizacijo 2,500.000

Tržaška 36,Postojna
23 DD Izola dokončanje kopalnice -stari del -I.N. 2,500.000

Ul.prekom.brigad 7,Izola
24 DD Maribor I.faza menjave oken in fasada 4,000.000

Gosposvetska 89
25 DD L.Jančar sanitarije I.faza 3,000.000

Titova 24a, MB strelovod 500.000
26 DD 26.junij

Železnikova 12 sofinanciranje obloge sten v II.N 930.000
27 DD SERŠ-DRAVA streha nad telovadnico 3,000.000

Smetanova 67
29 DD TEZNO  sofinanciranje popravila odtokov III.faza  2,000.000

Zolajeva 13
31 DD Ptuj  obnova kuhinje G+O+I 3,000.000

Arbajterjeva 6,Ptuj
32 DD Murska Sobota sanacija kopalnic IV.faza 2,000.000

Tomšičeva 15 obnova plinske instalacije-sofinanciranje 1,000.000
33 DD Radenci obnova kuhinje G+O+I 3,000.000

Mladinska ul.,Radenci
34 DD Ruše popravilo ravne strehe nad domom 3,500.000

Šolska ul.16b,Ruše
38 DD Trbovlje obnova kopalnic I.faza 2,000.000

Šuštarjeva 42,Trbovlje
39 DD GRM popravilo sanitarij III.faza 2,000.000

Sevno pod Trško goro 13 I.faza menjave fasadnih sten 4,000.000
Novo mesto

40 DD Svečina odtoki v kopalnicah,ploščice,bojler 1,500.000
41 DD Celje obnova sanitarij II.faza 3,000.000

obnova strehe I.faza 2,000.000

Ministrstvo za šolstvo in šport
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Ob-1894

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije in določil odredbe o
pogojih in načinu javnega razpisa za oddajo
določenih del, ki se financirajo iz proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93,
19/94 in 40/95) objavlja UL Fakulteta za
strojništvo Ljubljana, Aškerčeva 6

javni razpis
za zasteklitev terase

1. Investitor je UL Fakulteta za strojniš-
tvo Ljubljana, Aškerčeva 6.

2. Dela se bodo izvajala v objektu Fa-
kultete za strojništvo, Aškerčeva 6 v sed-
mem nadstropju.

3. Orientacijska vrednost del je
9,900.000 SIT.

4. Predviden začetek del je dne 23. 6.
1997 in zaključek 10. 7. 1997.

5. Kriteriji za izbor izvajalca so: konku-
renčnost ponudbe, reference ponudnika, čas
montaže, kvaliteta ponujenega stekla (K =
0,6 - 1,3).

6. Ponudba mora vsebovati podatke o re-
gistraciji podjetja (obrti), zaželjeno pa je,
da vključuje tudi vzorec pogodbe, podatke
o boniteti (BON), referenčno listo itd.

7. Rok za oddajo ponudb je do 28. 5.
1997 do 12. ure. Ponudba mora biti zapeča-
tena in označena “Ne odpiraj” in “Terasa”
ter poslana na naslov UL Fakulteta za stroj-
ništvo, Ljubljana, Aškerčeva 6.

8. Odpiranje ponudb bo 29. 5. 1997 ob
13. uri v sobi št. 115/I na Fakulteti za stroj-
ništvo, Aškerčeva 6.

9. Tehnična dokumentacija je na razpo-
lago na Fakulteti za strojništvo proti vna-
prejšnjemu plačilu 10.000 SIT (ŽR št.
50100-603-40456 oziroma pri blagajni fa-
kultete). Vse informacije nudi Maks Lah,
dipl. ek., tel. 1771-1641 med 8. in 12. uro.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
izvajalca v 7 dneh po poteku roka za odda-
jo. Ponudnikom se ponudbe ne vračajo.

UL Fakulteta za strojništvo

Št. 351-60/97 Ob-1916

Občina Hrpelje - Kozina, Reška 14, Ko-
zina na podlagi določb odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) objavlja

javni razpis
za izdelavo PGD dokumentacije

za obnovo Kulturnega doma Hrpelje
1. Investitor: Občina Hrpelje - Kozina,

Reška 14, Hrpelje, Kozina.
2. Predmet razpisa: PGD dokumentacija

za obnovo Kulturnega doma Hrpelje.
3. Predvidena vrednost dokumentacije

znaša 4,000.000 SIT.
4. Dodatne informacije o razpisu in raz-

pisno dokumentacijo lahko zainteresirani
ponudniki dobijo vsak delovni dan na Ura-
du za okolje in prostor Občine Hrpelje -
Kozina, Reška 14, Hrpelje, Kozina.

5. Pričetek del: takoj po podpisu po-
godbe.

6. Elementi ponudbe morajo biti urejeni
po naslednjih točkah:

1. izpolnjen obrazec predstavitev po-
nudnika,

2. dokazilo o registraciji,

3. bonitetno poročilo ponudnika
(bon-1, bon-2),

4. referenčna lista,
5. specifikacija ponudbe v skladu s

predmetom in pogoji razpisa,
6. predlog pogodbe,
7. druge ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik,
8. čas veljavnosti ponudbe.

7. Kriteriji za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

1. skladnost ponudbe z zahtevami raz-
pisa,

2. bonitete in prednostne reference po-
nudnika,

3. izkušnje ponudnika in roki izvedbe,
4. pogoji plačila in komercialni pogoji,
5. cena in kalkulativne osnove za do-

ločanje cene,
6. optimalizacija faznosti gradnje in

njen razvid iz PGD,
8. Dostava ponudb
Ponudbe je potrebno dostaviti na naslov:

Občina Hrpelje - Kozina, Reška 14, Hrpe-
lje, 6240 Kozina najkasneje v 14 dneh po
objavi v Uradnem listu RS.

Ponudbe morajo biti dostavljene v zape-
čateni pisemski ovojnici z oznako “javni
razpis – Ne odpiraj“ in navedbo ponudnika.

9. Javno odpiranje ponudb bo prvi na-
slednji ponedeljek po poteku roka za dosta-
vo ponudb. Datum in čas odpiranja ponudb
bo javljen pismeno vsem ponudnikom.

Na javnem odpiranju lahko ponudnike
zastopajo samo osebe s pooblastilom.

10. Izbira ponudnika
O izboru izvajalca bodo ponudniki ob-

veščeni v roku 30 dni od zaključka zbiranja
ponudb.

Občina Hrpelje - Kozina

Št. 814 Ob-1917

Dom upokojencev Kranj, Cesta 1. maja
59, Kranj, objavlja na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za izbor izvajalca za prenovo, dobavo in

montažo notranje opreme
frizersko-pedikerskega lokala v Domu

upokojencev Kranj
1. Investitor: Dom upokojencev Kranj,

Cesta 1. maja 59, Kranj.
2. Predmet razpisa: prenova, dobava in

montaža notranje opreme frizersko-pediker-
skega lokala v Domu upokojencev Kranj
(gradbena in obrtniška dela vključena).

3. Ponudniki lahko dobijo potrebne in-
formacije in dokumentacijo vsak delovni
dan od 8. do 11. ure v Domu upokojencev
Kranj, pri Meti Tavčar, tel. 064/325-961 int.
17.

4. Predvideni rok pričetka del je začetek
oktobra 1997, rok dokončanja 30 dni.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– kvaliteta, natančnost ponudbe,
– reference,
– cena in plačilni pogoji.
6. Komisija bo izbrala najugodnejšega

ponudnika.
7. Komisija ni dolžna izbrati nobenega

od ponudnikov.

8. Ponudniki naj oddajo ponudbe v zapr-
tih kuvertah, z oznako “Ne odpiraj! – Za
razpis – frizersko-pedikerski lokal!” do
vključno 30. maja 1997.

9. Odpiranje ponudb bo 3. junija 1997,
ob 13. uri v prostorih Doma upokojencev
Kranj, Cesta 1. maja 59. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo navzoči pri odpiranju po-
nudb, morajo predložiti pisna pooblastila.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Dom upokojencev Kranj

Št. 02-09/97 Ob-1918

Občina Žalec, Savinjske čete 5, v skladu
z odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za obnovo vodovoda Gomilsko

1. Investitor: Občina Žalec, Ulica Savinj-
ske čete 5, Žalec.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
obnovo vodovoda Gomilsko v dolžini ca.
450 m iz duktil litine DN 100 mm.

3. Razpisno dokumentacijo in pojasnila
dobijo ponudniki na Občini Žalec, oddelku
za okolje, prostor in komunalne zadeve. Za
dvig dokumentacije je potrebno predložiti
dokazilo o plačilu stroškov priprave doku-
mentacije v višini 3.000 SIT na ŽR proraču-
na Občine Žalec, št. 50750-630-10238.

4. Predvideni rok pričetka del je takoj.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena cena,
– kvaliteta izvedbe,
– reference,
– rok izvedbe.
6. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-

bovati vse elemente v skladu z 12. členom
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94).

Poleg registracije je potrebno priložiti
tudi odločbo upravne enote.

7. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše

ponudbe ne izbere kot najugodnejšo,
– odstopiti od oddaje del po tem razpisu,

ne glede na razloge.
V obeh primerih ponudnik nima pravice

do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje

ponudbe priporočeno po pošti posredovati
ponudbo na naslov investitorja do datuma
in ure, navedene v javnem razpisu.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oz-
nako: Ne odpiraj – ponudba za obnovo vo-
dovoda Gomilsko. Ponudniki morajo dosta-
viti ponudbe na naslov investitorja do 3. 6.
1997 do 12. ure. Istega dne se ob 12.30 v
prostorih investitorja prične javno odpira-
nje ponudb.

Rok, v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa, je 14 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Občina Žalec

Št. 033-165/97 Ob-1919

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 45/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
rzapisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
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št. 28/93 in 19/94), Mestna občina Murska
Sobota, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca del gradnje plinovoda
MRP Platana – Slovenska ulica v Murski

Soboti
1. Investitor: Sklad stavbnih zemljišč

Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2, Murska Sobota.

2. Predmet razpisa: gradnja plinovoda od
MRP Platana – Slovenska ulica.

3. Orientacijska vrednost: 31,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe del: junij–julij 1997.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo na Mestni občini Murska So-
bota, Kardoševa 2 (tel. 069/31-000), kjer je
tudi na vpogled projektna dokumentacija.

6. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, pripravijo ponudbe na osnovi
razpisne in projektne dokumentacije ter 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).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– krajši dovršitveni rok,
– najugodnejša cena za razpisana dela,

ugodni plačilni pogoji, fiksnost cene,
– celovitost vsebine ponudbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– izjava, da je ponudnik seznanjen s te-

renskimi razmerami in obsegom del,
– reference za izvajanje takih in podob-

nih del,
– rok izvedbe,
– garancijski rok.
8. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po

objavi v Uradnem listu RS. Rok začne teči z
dnem objave natečaja. Zapečateno ponudbo
z oznako “Ponudba, Ne odpiraj – Plinovod
MRP Platana – Slovenska ulica” je treba
dostaviti na naslov Sklad stavbnih zemljišč
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2, Murska Sobota.

9. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po poteku roka za zbiranje po-
nudb.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Sklad stavbnih zemljišč
Mestne občine Murska Sobota

Št. 033-165/97 Ob-1920

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 45/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), Mestna občina Murska
Sobota, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca del gradnje pločnikov

in asfaltiranje cest v Rakičanu
1. Investitor: Krajevna skupnost Raki-

čan, Rakičan, Lendavska 28.
2. Predmet razpisa: gradnja pločnikov in

asfaltiranje cest v Rakičanu.
3. Rok izvedbe del: junij–julij 1997.
4. Orientacijska vrednost: 12,000.000

SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo na Krajevni skupnosti Raki-
čan, Lendavska 28 (tel. 069/32-414), kjer je
tudi na vpogled projektna dokumentacija.

6. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, pripravijo ponudbe na osnovi
razpisne in projektne dokumentacije ter 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).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– krajši dovršitveni rok,
– najugodnejša cena za razpisana dela,

ugodni plačilni pogoji, možnost kreditira-
nja, fiksnost cene,

– celovitost vsebine ponudbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– izjava, da je ponudnik seznanjen s te-

renskimi razmerami in obsegom del,
– reference za izvajanje takih in podob-

nih del,
– rok izvedbe,
– garancijski rok.
8. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni po

objavi v Uradnem listu RS. Rok začne teči z
dnem objave natečaja. Zapečateno ponudbo
z oznako “Ponudba, Ne odpiraj – gradnja
pločnikov in asfaltiranje cest” je treba do-
staviti na naslov Krajevna skupnost Raki-
čan, Lendavska 28, Rakičan.

9. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po poteku roka za zbiranje po-
nudb.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Krajevna skupnost Rakičan

Št. 012-09/97 Ob-1921

Občina Luče na podlagi odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) in določil 99. člena zakona o izvrše-
vanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 26/94 in 40/95) objavlja

javni razpis
za oddajo koncesije za izgradnjo in
upravljanje krajevnega omrežja za

distribucijo tekočega plina
1. Naročnik: Občina Luče.
2. Predmet razpisa: podelitev koncesije

za izgradnjo in upravljanje krajevnega
omrežja za distribucijo tekočega naftnega
plina (TNP) za potrebe prebivalstva v Obči-
ni Luče.

3. Roki: pričetek del na izgradnji omrež-
ja za distribucijo TNP se prične takoj po
podpisu koncesijske pogodbe, oziroma ta-
koj po pridobitvi gradbenega dovoljenja na
osnovi projektne dokumentacije. Rok za do-
končanje del bo opredeljen v koncesijski
pogodbi.

4. Obseg in vsebina koncesije: koncesije
se daje za dobo 25 let (v koncesijski pogod-
bi se lahko določi tudi daljši rok); doba
trajanje koncesije pa se šteje od januarja
tistega leta, ki sledi letu, v katerem je distri-
bucijska mreža začela delovati. Koncesio-
nar pokrije stroške projektne dokumentaci-
je (PGD, PZI) in investitorskega inženirin-
ga (pridobivanje soglasij in gradbenega do-
voljenja) skupaj z naročnikom izbrani
projektantski organizaciji. Koncesionar sa-
mostojno in na svoje stroške zgradi omrežje
za distribucijo TNP, zagotavlja porabnikom
kontinuirano in kakovostno dobavo plina,
skrbi za vzdrževanje in ohranjanje mreže za
distribucijo plina skladno z veljavnimi pred-

pisi in zakonodajo in po potrebi širi distri-
bucijsko omrežje. V koncesijski pogodbi se
določi tudi finančni depozit, ki ga bo konce-
sionar deponiral na žiro račun Občine Luče
kot jamstvo za izpolnitev pogodbenih ob-
veznosti.

5. Razpisna dokumentacija: kot osnova
za izdelavo ponudbe naj služi idejni projekt
krajevnega plinovodnega omrežja – Luče,
katerega kopijo lahko interesenti na svoje
stroške naročijo na Projektivnem biroju Ve-
lenje, Prešernova 8 (tel. 862-283, faks
856-459).

6. Najugodnejši ponudnik bo izbran na
podlagi naslednjih kriterijev:

– finanačne sposobnosti za izvedbo pro-
jekta,

– reference s področja investicijske grad-
nje plinovodnih omrežij,

– reference s področja upravljanja in
vzdrževanja plinovodnih omrežij,

– reference posameznih strokovnjakov,
ki bodo delali na realizaciji koncesije,

– roka izgradnje plinovodnega omrežja,
– cena za posamezni priključek (za gos-

podinjstvo in komercialne porabnike) ter
ugodnosti pri plačilu le-tega (možnost
obročnega odplačevanja priključka, more-
bitne notranje instalacije, itd.),

– strukture cene ogrevanja,
– jamstva ponudnika,
– ostalih ponujenih ugodnosti.
7. Vsebina ponudbe: ponudba mora po-

leg ostalih bistvenih sestavin vsebovati tudi:
– študijo s prikazom omrežja za distri-

bucijo zemeljskega plina in njegovih po-
membnejših sestavnih delov, ter tehničnih
rešitev,

– ceno vrednosti naprave,
– potreben čas za izgradnjo,
– finančni plan investicije,
– pogoje in način upravljanja z omrež-

jem,
– analizo programov prodaje plina,
– oceno višine stroškov, ki jih morajo

uporabniki nositi za priključitev na plino-
vodno omrežje in za prilagoditev obstoječih
naprav za uporabo plina ter program za fi-
nanciranje teh del z namenom pospešitve
uporabe plina,

– program zagotovitve sredstev za iz-
gradnjo omrežja za distrubucijo zemeljske-
ga plina in njegovo upravljanje,

– korektno in konkretno ceno plina, ki
naj bo vezana na nabavno ceno državnega
distributerja (ne na DEM) s točnim prika-
zom strukture. V tej strukturi naj bo točno
definiran tudi dobiček in predlog njegove
delitve med koncesionarjem in koncenden-
tom,

– višino in način plačila koncendentu za
pridobitev koncesije,

– ceno priključka s plinomerom, za pov-
prečno oddaljenost objekta 10 m od osi pli-
novoda,

– amortizacijski načrt investicije,
– odločbo pristojnega organa, s katero

se ponudniku dovoljuje opravljanje dejav-
nosti distribucije točnega plina.

8. Drugi pogoji: koncesionar bo moral:
– primeru podpisa koncesijske pogodbe

zagotovi bančno garancijo za najmanj 70%
investicijske vrednosti projekta,

– v izvajalska dela in upravljanje vklju-
čevati lokalne izvajalce.
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9. Naročnik si pridržuje pravico možno-
sti pogajanja s ponudniki v postopku pripra-
ve analize ponudb oziroma lahko zahteva
dodatne podatke.

10. Na javni razpis se lahko prijavijo
podjetja, registrirana v Republiki Sloveniji.

11. Rok oddaje ponudbe: zapečatene po-
nudbe pošljite najkasneje 45 dni po objavi v
Uradnem listu RS, na naslov: Občina Luče,
3334 Luče ob Savinji.

Ponudbe morajo biti zapečatene v ovojnici
z navedbo točnega naslova ponudnika in oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba za koncesijo”.

O terminu javnega odpiranja ponudb bo-
do ponudniki pisno obveščeni.

12. Ponudniki, ki bodo v razpisanem ro-
ku dostavili prijavo, bodo o izidu natečaja
obveščeni v roku 30 dni po izteku roka za
odpiranje ponudb.

Št. 012-08/97 Ob-1922

Občina Luče na podlagi odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) in določil 99. člena zakona o izvrše-
vanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 26/94 in 40/95) objavlja

javni razpis
za rekonstrukcijo ceste v Krnico

1. Investitor: Občina Luče, Luče 106, Lu-
če.

2. Predmet razpisa: rekonstrukcija ceste
v Krnico, odsek Luče–Ramše, v dolžini
3.124 m in odsek Dolinar v dolžini 450 m.

3. Orientacijska vrednost del ca.
45,000.000 SIT, orientacijski rok pa je dva
meseca od uvedbe v delo.

4. Naročnik si pridržuje določiti even-
tualno manjši obseg del od razpisnega z
ozirom na razpoložljiva sredstva. V tem pri-
meru ponudniki nimajo pravice do uveljav-
ljanja odškodnine iz tega naslova.

5. Ponudniki lahko dobijo razpisno do-
kumentacijo na Občini Luče, Luče 106 ob
plačilu 12.000 SIT na ŽR št.
52810-630-10131 – Agencija za plačilni
promet Mozirje.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– usposobljenost ponudnika in priložena

dokazila o izpolnjevanju pogojev za oprav-
ljanje tovrstne dejavnosti po zakonu,

– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
7. Ponudba mora vsebovati: organizaci-

jo oziroma ime ponudnika, dokazilo o regi-
straciji, reference, cenik razpisanih del po
enotah mere, skupna vrednost razpisanih
del, ostale ugodnosti in osnutek pogodbe
(določila pogodbe – datum do katerega ve-
lja ponudba, način obračunavanja del, rok
plačila, garancijske roke, način spremembe
cen, rok izvedbe del, zagotovilo o upošteva-
nju delovnih in življenjskih pogojev kot jih
določajo veljavne kolektivne pogodbe ter
navedbo pooblaščene osebe ponudnika).

8. Investitor si zadržuje pravico, da skle-
ne pogodbo v okviru razpoložljivih sred-
stev.

9. Rok za oddajo ponudbe je najkasneje
do 15. dne po objavi v Uradnem listu RS do
13. ure na naslov Občina Luče, Luče 106,
3334 Luče. Ponudba mora biti zapečatena
in označena: “Ne odpiraj – ponudba za re-
konstrukcijo cene v Krnico”.

Javno odpiranje ponudb bo 15. dan po
objavi v Uradnem listu RS, ob 14. uri v
sejni sobi Občine Luče.

10. Predstavnik ponudnika mora komisi-
ji za odpiranje ponudb predložiti pisno
pooblastilo.

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 10 dni po odpiranju ponudb.

Občina Luče

Št. 33.00-0353/97 Ob-1923

Banka Slovenije, Ljubljana, Slovenska
cesta 35, objavlja na podlagi pravilnika o
osnovnih sredstvih in navodila o razpisnem
postopku

javni razpis
za nakup 100 kom. IBM osebnih

računalnikov
1. Konfiguracija za razpis je predvidena

v naslednji specifikaciji:
– 4x4 namizno ohišje,
– matična plošča: Intel Pentium PCI z

256kb cache pomnilnika z opcijo 512kb,
– procesor: Intel Pentium z opcijami od

133 Mhz do Intel Pentium 200 Mhz (opcij-
sko MMX tehnologijo),

– delovni pomnilnik: 32 Mb ECC z mož-
nostjo razširitve na 192 Mb ECC (SDRAM,
DIMM),

– grafična kartica: na matični plošči z
minimalno 2Mb SDRAM z opcijo 4Mb
SDRAM,

– trdi disk: 1,6 Gb kapacitete ali več,
– disketna enota: 3,5”,
– CD-ROM enota 8 kratna hitrost ali več,
– mrežna kartica: 3COM Etherlink III

PCI-combo (vgrajena),
– tipkovnica: US Kexboard Enhanced –

101 tipka,
– miška-Microsoft Ergo Mouse s podlo-

go;
– Wake on LAN,
– Infrared vmesnik 115Kb/s,
– prednaloženi Windows 95 (Pan Euro-

pean Edition) z licenco in literaturo (mož-
nost postavitve celotne programske opreme
po specifikaciji Banke Slovenije);

– monitor: IBM P70 (podprt standard
TCO in ISO 9241-3),

– zaščitni filter za monitor;
– 3 letna garancija za rezervne dele in

delo ali daljša,
– odzivni čas 2-4 ure po sporočeni okva-

ri vsak delovni dan,
– v primeru da se okvara ne odpravi v

8-ih urah se nadomesti z ekvivalentno opre-
mo;

– podpora prehoda v leto 2000;
– deklaracijo o ustreznosti opreme v

skladu z odredbo o obvezni dobaviteljevi
deklaraciji o ustreznosti naprav in opreme
informacijske tehnologije in elelktričnih pi-
sarniških strojev (Ur. l. RS, št. 50/94).

2. Ponudniki lahko ponudijo na razpis več
tipov osebnih računalnikov v okviru z razpi-
som določenih specifikacij in zmogljivosti.
Dobava bo potekala sukcesivno v enem letu
v dogovorjenih rokih in količinah.

3. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:

– informacije o ponudniku,
– fotokopije vseh veljavnih registrskih

podatkov ponudnika,
– podatke o boniteti ponudnika,
– višina vplačanega osnovnega kapitala,
– reference ponudnika s področja ponud-

be,
– propagandno gradivo,
– posebne ugodnosti za kupca,
– vzorec pogodbe s prilogami,
– rok veljavnosti ponudbe,
– cena v SIT oziroma način določanja in

obračunavanja razlik v ceni,
– navedbo pooblaščene osebe.
4. Pri ocenjevanju ponudb bodo upošte-

vani naslednji elementi: cena, način plačila,
dobavni rok, reference ponudnika, posebne
ugodnosti za naročnika in podobno.

Za dodatne informacije lahko pokličete
Mitja Anžur na tel.: 17-19-142.

Ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem
razpisu, morajo predložiti pisno ponudbo
do 2. 6. 1997 na naslov: Banka Slovenije,
Slovenska cesta 35, Ljubljana, poštno pri-
poročeno ali osebno v vložišču naslova v
zapečateni kuverti z oznako: Ne odpiraj –
javni razpis – “osebni računalniki”.

Odpiranje ponudb bo komisijsko, brez
prisotnosti ponudnikov. Vsi ponudniki bo-
do pismeno obveščeni o izidu razpisa pred-
vidoma do 15. 7. 1997.

Banka Slovenije

Ob-1924

Na podlagi uredbe o postopku za izvaja-
nje razpisa za oddajo naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) objavlja Občina Bohinj

javni razpis
o izbiri izvajalca za izdelavo ograje okoli

igrišča Danica
1. Investitor: Občina Bohinj, Triglavska

35, Bohinjska Bistrica.
2. Predmet razpisa: izdelava ograje oko-

li igrišča Danica in izdelava vrat za potrebe
dostopa.

3. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne vsak delovni dan od 7. do 15. ure na
Občini Bohinj, kjer se dobijo tudi dodatne
informacije (Koblar Alojz, tel. 721-861).

4. Predvidena cena: orientacijska cena
investicije je 1,600.000 SIT.

5. Rok: predviden rok za pričetek del je
v mesecu juliju, dokončanje pa najkasneje
do 15. 8. 1997.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– skladnost ponudbe z razpisnimi pogoji,
– rok izvedbe,
– ostale ponudbene ugodnosti.
7. Oddaja ponudbe: ponudbo je treba od-

dati na naslov: Občina Bohinj, Triglavska
35, 4264 Bohinjska Bistrica, do dneva odpi-
ranja ponudb, najkasneje do 11. ure.

Ponudba mora biti v zapečateni kuverti z
obvezno navedbo:

– ne odpiraj,
– javni razpis,
– na kuverti mora biti imenovan ponud-

nik,

– ograja okoli igrišča Danica.
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8. Odpiranje ponudb bo javno v sejni so-
bi Občina Bohinj, Triglavska 35, Bohinjska
Bistrica, dne 6. 6. 1997 ob 12. uri.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Bohinj

Št. 601-6/97-825 Ob-1925

Občina Ljutomer objavlja na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za strokovni in

finančni nadzor pri novogradnji vrtca in
adaptaciji šolske zgradbe na Cvenu
1. Naročnik: Občina Ljutomer, Vrazo-

va 1.

2. Predmet razpisa je izvajanje strokov-
nega in finančnega nadzora pri gradnji vrt-
ca in adaptaciji šolske zgradbe na Cvenu, v
naslednjem obsegu:

– ocena glavnega projekta,

– sodelovanje pri izboru izvajalca del,

– spremljanje izvedbe del po sklenjeni
pogodbi in izvajanje strokovnega in finanč-
nega nadzora za investitorja,

– izdelava zapisnika o prevzemu del z
odpravo pomanjkljivosti v določenih rokih,

– organiziranje tehničnega pregleda; po-
skrbeti za ureditev tehničnih pomanjkljivo-
sti za pridobitev uporabnega dovoljenja,

– ostala opravila investicijskega inženi-
ringa, ki so za dokončanje investicije nujna.

3. Po investicijskem programu znaša ce-
lotna vrednosti investicije 91,000.000 SIT.

V ponudbi je potrebno navesti ceno sto-
ritve, ki naj bo izražena v odstotkih od vred-
nosti del.

4. Ponudba mora vsebovati vse elemente
iz 12. člena odredbe o postopku izvajanja
javnega razpisa za oddajo javnih naročil.

5. Glavni projekt za planirano investici-
jo bo izdelan v začetku junija. Predvideni
rok za pričetek del je v jeseni 1997 z dokon-
čanjem del v prvi polovici leta 1998.

6. Dodatne informacije lahko ponudniki
dobijo na Odseku za družbene dejavnosti
Uprave Občine Ljutomer, pri Grilc Domini-
ki, na tel. 069/81-712.

7. Merila  za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,

– plačilni pogoji,

– reference ponudnika,

– ostale ugodnosti ponudnika.

8. Rok za predajo ponudbe je do desete-
ga dne po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS, v zapečateni kuverti z oznako “Ne
odpiraj – javni razpis – nadzor vrtec Cven”,
na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova 1, Lju-
tomer 9240.

9. Javno odpiranje ponudb bo enajsti dan
po objavi v Uradnem listu RS, ob 12. uri v
sejni sobi Občine Ljutomer. Prisotni ponud-
niki morajo imeti pisna pooblastila za za-
stopanje.

10. Ponudniki bodo o izidu natečaja ob-
veščeni v 7 dneh po javnem odpiranju.

Občina Ljutomer

Št. 354-35-20/97-1800-13 Ob-1926

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Mestna občina Maribor

javni razpis
za izbiro izvajalca za inženiring in

pripravo pogodbe z izbranim
partnerjem za izvedbo projekta

centralne čistilne naprave in glavnega
kanalizacijskega zbiralnika za odpadne

vode v Mestni občini Maribor
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Komunalna direkcija, Slovenska 40, Mari-
bor. Naročnika zastopa župan Mestne obči-
ne Maribor, dr. Alojz Križman, dipl. inž.

2. Predmet razpisa: vodenje inženiringa
za projekt centralne čistilne naprave in glav-
nega kanalizacijskega zbiralnika s končni-
mi pogajanji in pripravi koncesijske pogod-
be.

3. Informacije: ponudniki lahko vsa do-
datna pojasnila dobijo pri projektnem vodji
Branku Halužanu, Mestna občina Maribor,
Komunalna direkcija, Slovenska 40, Mari-
bor, tel. 062/227-464, faks 062/224-815.

4. Vsebina predmeta razpisa:
4.1. Vodenje inženiringa in končnih po-

gajanj z izbranim ponudnikom in njegovimi
partnerji za celoten projekt.

4.2. Sodelovanje in usklajevanje pri pri-
pravi koncesijske pogodbe med Mestno ob-
čino Maribor in člani komisije ter izbranim
konzorcijem za naslednja področja:

– tehnično tehnološko področje,
– pravno področje,
– finančno področje,
– splošno področje, ki zajema pripravo

končne verzije koncesijske pogodbe po vseh
področjih ter pripravo investicijskega pro-
grama in ostale dokumentacije v zvezi s
projektom (dovoljenja, soglasja, priprava
gradiv za Mestni svet, itd.).

5. Orientacijska vrednost naročila je
11,500.000 SIT. Vrednost izdelave investi-
cijskega programa, lokacijske dokumenta-
cije in pravno premoženjskih poslov naku-
pa zemljišč je predmet drugih pogodb in ni
zajeto v navedeni vrednosti.

6. Predviden rok pričetka del je takoj po
izbiri izvajalca (maj 1997), dokončanje I.
dela, ki zajema pripravo pogodbe (15. julij
1997) ostalo pa v skladu z rokovnikom iz-
vajanja del v letu 1997, kar bosta naročnik
in izvajalec opredelila v pogodbi.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be oziroma vsebina ponudbe:

– firma in naslov ponudnika,
– predstavitev firme,
– registracija firme za dejavnost, ki je

predmet razpisa, ki ne sme biti starejša od
treh mesecev od dneva oddaje ponudbe,

– obrazec BON1 in BON2, ki ne sme biti
starejši od treh mesecev od dneva oddaje
ponudbe,

– cena in plačilni pogoji,
– ponudnikov predlog strategije in izved-

be naročila, seznam podlog, ki jih mora pri-
skrbeti naročnik,

– celovitost ponudbe,
– reference firme (za izvajanje del ena-

kih ali podobnih razpisanim s posebnim
poudarkom na planiranju, projektiranju,

gradnji in obratovanju večjih čistilnih na-
prav, kadrovska sestava firme in zunanjih
sodelavcev, ločeno po področjih, sodelova-
nje pri predlogih financiranja gradnje ko-
munalne infrastrukture, sodelovanje z dr-
žavnimi institucijami na tem področju, so-
delovanje pri mednarodnih projektih s po-
dročja čistilnih naprav in zaščite kakovosti
voda, računalniška podpora projektu, zna-
nje tujih jezikov – posebno angleščine),

– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naroč-
niku-plačilni pogoji, krajši rok,

– veljavnost ponudbe, katera ne sme biti
krajša od 90 dni od dneva oddaje ponudbe,

– garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT,

– predložitev načina sestave poročil,
koncesijske pogodbe, števila izvodov in na-
čina komuniciranja, predlog pogodbe med
naročnikom in ponudnikom.

Najcenejša ponudba ni nujno najugod-
nejša. Naročnik si hkrati pridržuje pravico,
da ne sklene pogodbe z nobenim od ponud-
nikov, oziroma da sklene pogodbo v obsegu
razpoložljivih sredstev.

8. Ponudniki morajo oddati podpisane,
žigosane in pravilno opremljene ponudbe z
vso dokumentacijo v zapečateni ovojnici z
navedbo natančnega naslova ponudnika (na-
slov, telefon, faks, odgovorna oseba) in pre-
jemnika ter oznako “Ne odpiraj – ponudba
za INŽ-CČN” na naslov: Mestna občina Ma-
ribor, Komunalna direkcija, Slovenska 40,
2000 Maribor. Veljavne bodo le kompletne
ponudbe, ki bodo prispele na naslov naroč-
nika do vključno 26. maja 1997 do 12. ure.
Ponudbe, poslane po pošti, morajo biti po-
slane priporočeno in morajo prispeti na na-
veden naslov do zgoraj navedenega roka in
ure.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo 26. maja
1997 ob 13. uri v sejni sobi Komunalne
direkcije, II. nadstropje. Prisotni predstav-
niki ponudnikov morajo komisiji predložiti
pisna pooblastila za zastopanje pri odpira-
nju ponudb, sicer nimajo pravice dajati pri-
pomb k postopku.

10. O izbiri izvajalca bodo ponudniki ob-
veščeni najkasneje v roku 15 dni po javnem
odpiranju ponudb. Naročnik ni dolžan daja-
ti ponudnikom dodatnih pojasnil o izbiri iz-
vajalca.

Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija

Št. 3671-2/97 Ob-1928

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Občina Puconci, Puconci, Pucon-
ci 80

javni razpis
za obnovo in modernizacijo vaških cest v
krajevnih skupnostih v Občini Puconci

1. Investitor: Krajevne skupnosti v Ob-
čini Puconci.

2. Predmet razpisa: obnova in moderni-
zacija vaških cest v krajevnih skupnostih
Občine Puconci.

3. Orientacijska vrednost del: 39,000.000
SIT.

4. Rok izvedbe: zaključek del do 31. 12.
1997.
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5. Dokumentacija: popis del kot podlago
za sestavo ponudbe dobite v občinski upra-
vi Občine Puconci.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika oziroma izvajalca so:

– najugodnejša cena, ki je fiksna do za-
ključna del,

– najugodnejši plačilni oziroma kreditni
pogoji,

– rok in kakovost izvedbe,
– reference ponudnika.
7. Interesenti dvignejo razpisno doku-

mentacijo v prostorih občinske uprave na
Občini Puconci.

8. Interesenti morajo oddati svoje ponud-
be v 15 dneh po objavi tega razpisa na na-
slov: Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Pu-
conci v zaprti kuverti z oznako: “Ne odpi-
raj, ponudba za obnovo in modernizacijo
vaških cest v krajevnih skupnostih v Občini
Puconci”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 3. dan po
poteku roka za oddajo ponudb, s pričetkom
ob 12. uri v sejni sobi Občine Puconci, Pu-
conci 80, Puconci; predstavniki ponudni-
kov morajo pred pričetkom javnega odpira-
nja predložiti pisna pooblastila.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
oziroma izvajalca bodo ponudniki obvešče-
ni v roku 10. dni po dnevu javnega odpira-
nja ponudb.

Občina Puconci

Ob-1927

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
Občina Idrija v sodelovanju z Zavodom za
gozdove Slovenije - Območna enota Tol-
min, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na območju Občine
Idrija za leto 1997

1. Naročnik: Občina Idrija.
2. Predmet razpisa: ročna in strojna vzdr-

ževalna dela na gozdnih cestah, gramozira-
nje, profiliranje vozišča, čiščenje in izkop
vodnih jarkov, urejanje brežin, postavitev
prometne signalizacije, nabava in vgradnja
dražnikov.

3. Orientacijska vrednost del: 8,500.000
SIT.

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
membe obsega del glede na višino pridob-
ljenih sredstev. Izvajalec v tem primeru ni
upravičen do odškodnine.

4. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na
Zavodu za gozdove RS, OE Tolmin, Tumov
drevored 17 (Vladimir Košič, dipl. inž., tel.
81-212) ali na sedežu Krajevne enote Idrija,
Trg Sv. Ahaca 2, Idrija (Emil Pelhan, dipl.
inž., Ludvik Bončina, dipl. inž., tel. 73-702).

5. Ponudbe morajo vsebovati:
– dokazila o registraciji,
– ponudbene cene po specifikaciji iz raz-

pisne dokumentacije,
– izjavo o vključevanju lastnikov goz-

dov na vzdrževalna dela,
– podatke o delovnih in strojnih kapaci-

tetah,
– reference,

– plačilne in druge pogoje ter ugodnosti
ponudnika.

6. Merila za izbiro izvajalca:
– ponudbene cene,
– ustreznost delovnih sredstev,
– zahtevane reference,
– drugi podatki iz ponudbe.
7. Rok za oddajo ponudb: obravnavale

se bodo ponudbe oddane v roku 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS (dan objave se
ne upošteva) do 12. ure na naslov Občine
Idrija. Ponudbe se dostavijo ali pošljejo v
zaprti oziroma priporočeni kuverti na na-
slov Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idri-
ja, opremljene z nazivom ponudnika ter pri-
pisom “Ne odpiraj - javni razpis za vzdrže-
vanje gozdnih cest”.

8. Odpiranje ponudb bo tretji dan po pre-
teku roka za oddajo ponudb ob 9. uri na
sedežu Občine Idrija. O izidu razpisa bodo
ponudniki obveščeni v roku 10 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

Občina Idrija
Zavod za gozdove Republike Slovenije -

OE Tolmin

Št. 01/97 Ob-1929

Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za odajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo

raziskovalne naloge Sociološki vidiki v
republiškem prostorskem planu

1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Urad RS za prostorsko planiranje,
Ljubljana, Dunajska 47.

2. Predmet razpisa je izdelava razisko-
valne naloge z naslovom Sociološki vidiki v
republiškem prostorskem planu.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 6,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka izdelave razi-
skovalne naloge je takoj po podpisu pogodbe.

Predvideni rok dokončanja naloge je
12 mesecev od podpisa pogodbe.

5. Naloga bo recenzirana. Recenzente bo
izbral naročnik.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– predlagana vsebina in metodologija
dela,

– kompletnost ponudbe,
– reference ponudnika in ekspertne sku-

pine,
– ponudbena cena del,
– trajanje izvajanja del,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku.
(Prednost pri izbiri ponudnika bodo ime-

li javni zavodi oziroma podjetja, ki že s
svojim dosedanjim delom in poznavanjem
razpisne problematike dokazujejo ustrezno
strokovnost in usposobljenost za izvajanje
razpisanih del.)

7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– odgovornega nosilca razpisane naloge

s sodelavci,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela,
ki ne sme biti starejše od treh mesecev,

– dokazilo oziroma listo referenc o že
opravljenih podobnih delih ter za katerega
naročnika so bila opravljena,

– podatke o kadrovski strukturi in stro-
kovnih referencah ekspertne skupine, ki bo-
do opravljali dela in naloge, (z navedbo zah-
tevane izobrazbe, interdisciplinarna sestava
skupine),

– ovrednotenje, finančno in po urah, ter
vsebinsko detajlnejše razdelano ponudbo za
izdelavo razpisane naloge po fazah dela za
čas trajanja naloge s terminskim planom iz-
vajanja,

– izpolnjen vzorec pogodbe s ponudbe-
nim predračunom,

– način zavarovanja izpolnitve pogodbe-
nih obveznosti,

– izjavo o prostih kapacitetah za izvaja-
nje razpisanih nalog v predvidenem času,

– datum, do katerega velja ponudba,
– navedba pooblaščene osebe, ki daje tol-

mačenja na zahtevo naročnika v zvezi s po-
nudbo,

– predlog vsebine in metodologije pri-
prave naloge glede na razpisno dokumenta-
cijo,

– faznost in časovna dinamika naloge.
8. Naročnik si pridržuje pravico možno-

sti pogajanja s ponudniki v postopku pripra-
ve analize ponudb s ciljem racionalnejšega
gospodarjenja s proračunskimi sredstvi. Ob-
seg razpisanih del je pogojen s sprejemom
proračuna za leto 1997.

9. Ponudnik lahko dobi za izdelavo svo-
je ponudbe dodatne informacije, pojasnila
in razpisno dokumentacijo na Ministrstvu
za okolje in prostor, Uradu RS za prostor-
sko planiranje, Dunajska 47, pri Lei Javor-
nik 061/178-70-22 vsak delovni dan, in si-
cer od 19. 5. do 23. 5. 1997 med 9. in 11.
uro.

10. Popolna ponudba, z vidno oznako
“Ne odpiraj, ponudba za javni razpis UPP –
Sociološki vidiki v republiškem planu” ter
na hrbtni strani izpisanim nazivom in sede-
žem ponudnika, mora prispeti v zapečate-
nem ovitku na naslov: Ministrstvo za okolje
in prostor, Urad RS za prostorsko planira-
nje, Ljubljana, Dunajska 47, do vključno
srede, 28. 5. 1997 do 13.30.

11. Odpiranje ponudb bo v sredo, dne
28. 5. 1997 ob 14. uri, v prostorih Urada RS
za prostorsko planiranje, Ljubljana, Dunaj-
ska 47. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
vsi pooblaščeni predstavniki ponudnikov pi-
sna pooblastila za zastopanje.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13, Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki
izpolnjujejo vse zahteve tega razpisa in ki
bodo v roku prispele na naslov naročnika.

Ob-1930

Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za odajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za pripravo norm za

izvajanje prostorskega plana RS za
področje krajine
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1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Urad RS za prostorsko planiranje,
Ljubljana, Dunajska 47, p.p. 653.

2. Predmet razpisa je izdelava naloge
Norme za izvajanje prostorskega plana RS
za področje krajine z naslednjo vsebino:

– opredelitev norm, pogojev za dosega-
nje željenega stanja krajine za prednostna
območja naravnih virov, naravnih in kultur-
nih vrednot in razvrednotena območja po
naslednjih dejavnostih:

  – kmetijstvo,
  – gozdarstvo,
  – vodno gospodarstvo,
  – rudarstvo,
  – oddih in rekreacija,
  – varstvo naravne in kulturne dediščine,
  – poselitev in
  – infrastruktura.
– predlog kazalcev za spremljanje stanja

po posameznih območjih in sistemih,
– predlog teksta, ki bo sestavni del pro-

storskega plana.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del

je 3,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka naloge je ju-

nij 1997.
Predvideni rok dokončanja naloge je fe-

bruar 1998.
5. Naloga bo recenzirana. Recenzente bo

izbral naročnik.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be so:
– kompletnost ponudbe,
– reference ponudnika,
– ponudbena cena del,
– trajanje izvajanja del.
Prednost pri izbiri ponudnika bodo imeli

javni zavodi oziroma podjetja, ki že s svo-
jim dosedanjim delom in poznavanjem raz-
pisne problematike dokazujejo ustrezno
strokovnost in usposobljenost za izvajanje
razpisanih del.

7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– odgovornega nosilca razpisane naloge

s sodelavci,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela,
ki ne sme biti starejše od treh mesecev,

– dokazilo oziroma listo referenc o že
opravljenih podobnih delih ter za katerega
naročnika so bila opravljena,

– podatke o kadrovski strukturi in stro-
kovnih referencah delavcev, ki bodo oprav-
ljali dela in naloge s področja svoje
ponudbe,

– ovrednotenje, finančno in po urah, ter
vsebinsko detajlnejše razdelano ponudbo za
izdelavo razpisane naloge po fazah dela za
čas trajanja naloge s terminskim in finanč-
nim planom izvajanja,

– izpolnjen obrazec pogodbe iz razpisne
dokumentacije,

– izjavo o prostih kapacitetah za izvaja-
nje razpisanih nalog v predvidenem času,

– izjavo ponudnika, da je pri sestavi
ponudbe v celoti upošteval pogoje naročni-
ka,

– datum, do katerega velja ponudba,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje

tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo.

8. Naročnik si pridržuje pravico možno-
sti pogajanja s ponudniki v postopku pripra-

ve analize ponudb s ciljem racionalnejšega
gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.

Obseg razpisanih del je pogojen s spre-
jemom proračuna za leto 1997 in 1998.

9. Ponudnik  dobi za izdelavo svoje po-
nudbe dodatne informacije na Ministrstvu
za okolje in prostor, Uradu RS za prostor-
sko planiranje, Dunajska 47, pri Jeleni Hlad-
nik 061/178-70-46 vsak delovni dan med
10. in 12. uro.

10. Popolna ponudba, z vidno oznako
“Ne odpiraj, ponudba za javni razpis UPP –
Norme za izvajanje prostorskega plana RS
za področje krajine” ter na hrbtni strani iz-
pisanim nazivom in sedežem ponudnika,
mora prispeti v zapečatenem ovitku na na-
slov: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, Ljubljana, Du-
najska 47, do vključno srede, 30. 5. 1997 do
12. ure.

11. Odpiranje ponudb bo v petek, dne
30. 5. 1997 ob 12.30, v prostorih Urada RS
za prostorsko planiranje, Ljubljana, Dunaj-
ska 47. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
vsi pooblaščeni predstavniki ponudnikov pi-
sna pooblastila za zastopanje.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki
izpolnjujejo vse zahteve tega razpisa in ki
bodo v roku prispele na naslov naročnika.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Ob-1931

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
Stanovanjski sklad Občine Postojna

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

gradbena, obrtniška in instalacijska del
za izgradnjo stanovanjskega bloka s
poslovnimi prostori na Poljanah v

Postojni
1. Investitor razpisanih del: Stanovanj-

ski sklad Občine Postojna, Ljubljanska 4,
Postojna.

2. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša: 250,000.000 SIT.

3. Razpisno dokumentacijo in morebitna
dodatna pojasnila prejmejo ponudniki pri
podjetju Misel projektiranje in inženiring,
d.o.o., Cankarjeva 6, Postojna, Iztok N. Čan-
čula, tel. 067/23-738 ali 067/24-438, in sicer
takoj po objavi razpisa vsak delovni dan od
8. do 12. ure. Ponudniki se morajo ob dvigu
dokumentacije izkazati z dokazilom o plači-
lu 15.000 SIT nepovratnih sredstev, na ŽR
52200-652-62004 Stanovanjski sklad Obči-
ne Postojna – Javni razpis – blok Poljane.

4. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: reference ponudnika, dokazilo
o strokovni usposobljenosti, rok izvedbe,
garancijski roki, druge ponudbene ugodno-
sti ter ponudbena cena, pri čemer najnižja
ponudba ne pomeni glavni razlog za izbiro
najugodnejšega ponudnika. Opcija ponudbe
mora biti vsaj 45 dni.

5. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS. Ponudbe
je potrebno oddati v zaprti kuverti z ozna-
ko: “Javni razpis – stanovanjsko poslovni

objekt – Ne odpiraj ponudba”, na naslov
Stanovanjski sklad Občine Postojna, Ljub-
ljanska 4, Postojna.

6. Ponudba mora biti sestavljena sklad-
no z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

7. Odpiranje ponudb bo tretji dan po pre-
teku rok za oddajo ponudb v sejni dvorani
Doma organizacij v Postojni, Trg padlih bor-
cev 5, ob 14. uri.

8. Razpisana dela so vezana na sprejem
proračuna Občine Postojna za leto 1997,
zato si investitor pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbo
oziroma jo sklene za sporazumno dogovor-
jeno fazo, glede na finančno sposobnost.

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

Stanovanjski sklad Občine Postojna

Ob-1932

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavljata Ministrstvo za
šolstvo in šport Ljubljana in Fakulteta za
organizacijske vede Kranj

javni razpis
za izbiro dobaviteljev opreme za

Fakulteto za organizacijske vede Kranj
1. Investitorja sta Republika Slovenija,

Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančiče-
va 6, Ljubljana in Fakulteta za organizacij-
ske vede Kranj, Prešernova 11, Kranj.

2. Predmet razpisa je dobava in montaža
opreme za objekt Fakultete za organizacij-
ske vede Kranj.

3. Orientacijska vrednost del je
65,000.000 SIT.

4. Dinamika izvedbe del:
Pričetek del: 20. 6. 1997.
Pričetek montaže: 15. 8. 1997.
Zaključek del: 24. 9. 1997.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo od dneva objave razpisa v
Uradnem listu RS, do vključno desetega dne
po objavi tega razpisa vsak delovni dan med
9. in 12. uro na podjetju Domplan Kranj,
Bleiweisova 14, Kranj, tel. 064/268-742, pri
Janezu Fajfarju.

Dokumentacija se lahko dvigne ob pred-
ložitvi dokazila o plačilu 10.000 SIT nepo-
vratnih sredstev na žiro račun št.
51500-601-16114.

6. Za resnost ponudbe mora ponudnik
priložiti akceptni nalog v višini 10% od po-
nujene cene, ki ga bo investitor vnovčil v
primeru, če izbran izvajalec ne bo podpisal
pogodbe pod pogoji, ki jih je navedel v po-
nudbi.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,

– ponujena cena in plačilni pogoji, naj-
cenejši ni nujno najugodnejši,

– reference,
– roki izvedbe,
– garancijski rok in pogoji garancije,
– bonitete,
– ostale ugodnosti.
8. Opcije ponudb ne smejo biti krajše od

60 dni od dneva odpiranja ponudb. Valutne
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in podobne varovalne klavzule ne bomo
upoštevali.

9. Ponudbe je treba oddati najkasneje dne
12. 6. 1997 do 12. ure, na naslov : Domplan
Kranj, p.o., Bleiweisova 14, 4000 Kranj.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Ponudba – ne odpiraj –
Oprema za Fakulteto za organizacijske ve-
de Kranj”.

Odpiranje ponudb bo dne 12. 6. 1997 ob
12.30 v prostorih podjetja Domplan Kranj,
Bleiweisova 14, Kranj.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v petnajstih dneh po od-
piranju ponudb.

Ministrstvo za šolstvo in šport
Fakulteta za organizacijske vede Kranj

Ob-1933

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občine
Vrhnika, Oddelek za urejanje prostora in
komunalne zadeve, Tržaška 1, Vrhnika, ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca izdelave PGD in PZI

projektov plinifikacije centra mesta
Vrhnika po idejnem projektu

1. Investitor: Občina Vrhnika, Tržaška
1, Vrhnika.

2. Predmet razpisa: izdelava PGD in PZI
projektov plinifikacije centra mesta Vrhni-
ka, tako imenovane zanke “M” po idejnem
projektu.

3. Okvirna vrednost del je 2,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe del: definirano po po-

godbi.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo na Občini Vrhnika, Tržaška 1,
Vrhnika, na oddelku za urejanje prostora in
komunalne zadeve, pri Andrjeu Treven, dipl.
inž., tel.755-121.

Cena razpisne dokumentacije znaša
10.000 SIT.

6. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, pripravijo ponudbe na osnovi
razpisne dokumentacije ter v skladu z 12.
členom odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94).

7. Ponudba mora vsebovati:
– naziv firme z registracijo, ki ni starejša

od treh mesecev,
– reference,
– potrjeno razpisno dokumentacijo,
– ponudbeno ceno.
8. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference za izvajanje takih in podob-

nih del,
– ugodni plačilni pogoji,
– fiksnost cene,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– celovitost vsebine pogodbe,
– ponudbena cena,
– roki izdelave projektov,
– popolnost ponudbe,
– druge ugodnosti.
9. Rok dostave ponudbe je 29. 5. 1997

do 9. ure, na naslov Občina Vrhnika, Tržaš-
ka 1, 1360 Vrhnika, v zaprti in zapečateni
ovojnici z oznako “Ne odpiraj! – ponudba
za izdelavo PGD in PZI projektov plinifika-

cije – zanka M”. Ponudbe poslane po pošti
morajo prispeti na navedeni naslov najka-
sneje do 29. 5. 1997 do 9. ure.

10. Javno odpiranje ponudb bo 29. 5.
1997 ob 10. uri v sejni sobi Občine Vrhnika,
Tržaška 1, Vrhnika. Na odpiranje ponudb
so vabljeni predstavniki ponudnikov, ki mo-
rajo predložiti pisno pooblastilo za zastopa-
nje.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno
obveščeni.

Občina Vrhnika

Št. 3308 Ob-1939

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 in
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
izdelavo osnov obračunavanja stroškov

skladiščenja in obnavljanja blaga in
cenika

1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izdelava osnov obra-
čunavanja stroškov skladiščenja in obnav-
ljanja blaga živilskih in neživilskih izdel-
kov po blagovnih skupinah in cenika teh
storitev.

3. Rok izvedbe blaga: pričetek takoj, za-
ključek I. faze 15. 7. 1997, preostali del
naloge do 30. 10. 1997.

4. Na javnem razpisu lahko sodelujejo le
kapitalske družbe s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki odkupijo razpisno dokumenta-
cijo.

5. Ponudbe morajo biti pripravljene na
podlagi razpisne dokumentacije Zavoda Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve. Po-
tencialni ponudniki morajo dokumentacijo
odkupiti po ceni 30.000 SIT, od 22. 5. 1997
do 23. 5. 1997 na sedežu Zavoda Republike
Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana,
Dunajska 106, v tajništvu soba št. 1.

Ponudniki prevzamejo odkupljeno raz-
pisno dokumentacijo proti predložitvi pete-
ga izvoda virmana in prispelih sredstev na
račun naročnika. Ponudniki morajo za na-
men odkupa razpisne dokumentacije vir-
mansko nakazati na žiro račun Zavoda Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve št.
50101-603-402300, znesek 30.000 SIT.

Pojasnila k razpisni dokumentacijo do-
bijo ponudniki pri Karmen Verbovšek, tel.
061/16-81-519.

6. Okvirna vrednost prve faze razpisne
naloge je okoli 3 mio SIT.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: reference in usposobljenost ponud-
nika na razpisanem področju dela, kadrov-
ske in druge zmogljivosti ponudnika, raz-
členitev dela in celovitost metodologije in
cena s plačilnimi pogoji.

8. Pisne ponudbe morajo ponudniki do-
staviti v zaprti kuverti z oznako “Javni raz-
pis – izdelava osnov obračunavanja stroš-
kov – Ne odpiraj!” na Zavod Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-

najska 106/VIII, soba št. 1, dne 3. 6. 1997
do 10. ure.

9. Razpisna komisija začne z odpiranjem
ponudb 3. 6. 1997 ob 10.15. Pri odpiranju
ponudb so lahko navzoči predstavniki po-
nudnikov, ki se izkažejo s pisnim pooblasti-
lom.

10. Ponudnik mora v ponudbi izpolnje-
vati vse pogoje, določene v razpisni doku-
mentaciji.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjeva-
le zahtev vseh razpisnih pogojev, bo razpi-
sna komisija izločila kot neveljavne. Naroč-
nik bo izločil iz razpisnega postopka po-
nudbo tistih oseb, ki so bile pravnomočno
kaznovane za prekršek iz 22. člena zakona
o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95)
ali ki imajo neizpolnjene obveznosti do za-
voda dalj kot 30 dni.

11. Ponudnik je dolžan zagotoviti veljav-
nost ponudbe do 12. 6. 1997.

12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
pisno v roku 7 dni po izbiri, najkasneje do
10. 6. 1997.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Ob-1935

Občina Brezovica, Tržaška c. 390, Bre-
zovica objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
zamenjavo strešne kritine na objektu

vrtca Brezovica
1. Naročnik: Občina Brezovica.
2. Predmet razpisa: zamenjava salonitne

strešne kritine na objektu vrtca Brezovica.
3. Lokacija: OE-vrtec Brezovica, V Rad-

no 9, Brezovica.
4. Orientacijska vrednost: 2,600.000 SIT.
5. Predvideni pričetek del je 14. 7. 1997,

rok končanja del je 16. 8. 1997.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– firma oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ponudbena cena (fiksnost cen),
– plačilni pogoji,
– reference na področju predmetnega

razpisa (gradnja vzgojno-izobraževalnih ob-
jektov),

– ostale ponujane ugodnosti.
Naročnik si pridržuje pravico, da upo-

števa merila, najcenejše ponudbe ne izbere
kot najugodnejše ali da na podlagi lastne
presoje ne izbere nobenega ponudnika.

7. Dvig razpisne dokumentacije: ponud-
niki si lahko ogledajo objekt in dvignejo
popis del od 19. 5. 1997 do vključno 26. 5.
1997 in sicer vsak delovnik od 11. do 12.30
v prostorih Občine Brezovica, Tržaška c.
390, 1351 Brezovica.

8. Rok oddaje ponudbe: ponudbe morajo
prispeti na naslov naročnika vključno do
2. 6. 1997 do 12. ure v zapečateni kuverti z
oznako “Javni razpis - vrtec Brezovica”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 3. 6. 1997
ob 12. uri v sejni sobi Občine Brezovica.

 Predstavniki ponudnika, ki bodo prisot-
ni ob odpiranju ponudb, morajo imeti s se-
boj pisno pooblastilo za zastopanje.

Upoštevane bodo le popolne ponudbe z
vsemi zahtevnimi podatki.
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Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obrav-
navala in bodo ponudnikom vrnjene neod-
prte.

10. Obvestilo o izbiri: ponudniki bodo
obveščeni o izbiri v 10 dneh od dneva jav-
nega odpiranja ponudb.

11. Informacije v času trajanja razpisa
lahko dobite na naslovu Občina Brezovica,
Tržaška c. 390, pri Janezu Mikliču oziroma
na tel. št. 061/653-223.

 Občina Brezovica

Ob-1934

Občina Brezovica, Tržaška c. 390, Bre-
zovica  objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
postavitev zaščitne ograje okoli igrišča

PŠ Rakitna
1. Naročnik: Občina Brezovica.

2. Predmet razpisa: postavitev zaščitne
ograje okoli igrišča PŠ Rakitna.

3. Lokacija: Podružnična šola Rakitna,
Rakitna 54, Preserje.

4. Orientacijska vrednost: 3,200.000 SIT.

5. Predvideni pričetek del je 1. 7. 1997
in rok končanja del je 31. 7. 1997.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– firma oziroma ime ponudnika,

– dokazilo o registraciji,

– ponudbena cena (fiksnost cen),

– plačilni pogoji,

– reference na področju predmetnega
razpisa (gradnja vzgojno-izobraževalnih ob-
jektov),

– ostale ponujane ugodnosti.

Naročnik si pridržuje pravico, da upo-
števa merila, najcenejše ponudbe ne izbere
kot najugodnejše ali da na podlagi lastne
presoje ne izbere nobenega ponudnika.

7. Dvig razpisne dokumentacije: ponud-
niki si lahko ogledajo objekt in dvignejo
popis del od 19. 5. 1997 do vljučno 26. 5.
1997 in sicer vsak delovnik od 12.30. do
14.30 v prostorih Občine Brezovica, Tržaška
c. 390, Brezovica.

8. Rok oddaje ponudbe: ponudbe morajo
prispeti na naslov naročnika vključno do
2. 6. 1997 do 12. ure v zapečateni kuverti z
oznako “Javni razpis - PŠ Rakitna”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 3. 6. 1997
ob 13. uri v sejni sobi Občine Brezovica.
Predstavniki ponudnika, ki bodo prisotni ob
odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj pi-
sno pooblastilo za zastopanje. Upoštevane
bodo le popolne ponudbe z vsemi zahtevni-
mi podatki. Nepravočasno prispelih in ne-
pravilno opremljenih ponudb komisija ne
bo obravnavala in bodo ponudnikom vrnje-
ne neodprte.

10. Obvestilo o izbiri: ponudniki bodo
obveščeni o izbiri v 10 dneh od dneva jav-
nega odpiranja ponudb.

11. Informacije v času trajanja razpisa
lahko dobite na naslovu Občina Brezovica,
Tržaška c. 390, pri Janezu Mikliču oziroma
na tel. št. 061/653-223.

Občina Brezovica

Ob-1936

Javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah v zasebnih gozdovih na
območju Občine Brezovica v letu 1997

1. Naročnik: Občina Brezovica, Tržaška
c. 390, Brezovica.

2. Predmet razpisa: tekoča in periodična
vzdrževalna dela na gozdnih cestah v za-
sebnih gozdovih.

Vzdrževalna dela: ročno in strojno vzdr-
ževanje vozišča, čiščenje propustov, draž-
nikov in brežin, nabava, nakladanje in pre-
voz posipnega materiala ter profiliranje vo-
zišča.

3. Dokumentacija razpisnih del je na raz-
polago na sedežu Občine Brezovica, Tržaška
c. 390, Brezovica (tel./fax. 653-223) ali na
ZGS, KE Škofljica, Mijavčeva ul. 16, Škof-
ljica (tel. 666-196), kjer je istočasno »na
vpogled« tudi karta gozdnih prometnic.

4. Orientacijska vednost razpisnih del:
1,900.000 SIT. Investitor si pridržuje pravi-
co spremeniti obseg del, glede na dotok
sredstev.

5. Rok za izvedbo del: pričetek in obseg
del po dogovoru in v skladu z razpoložljivi-
mi sredstvi. Zaključek del je konec leta
1997. Dela se izvajajo po letnem programu
Zavoda za gozdove Slovenije.

6. Merila za izbiro ponudnika:
– dokazilo o registraciji za dela navede-

na v 2. točki,
– reference iz opravljanja navedenih del,
– izračun cene razpisnih del,
– način plačila oziroma minimalni rok

plačila in fiksnost cen,
– garancijski rok,
– možnost kreditiranja.
7. Ponudbe za javni razpis pošljite ozi-

roma dostavite v zaprti kuverti z oznako
»Ne odpiraj - gozdne ceste« do ponedeljka
2. 6. 1997 (do 12. ure) na sedež Občine Bre-
zovica, Tržaška c. 390, 1351 Brezovica.

8. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
2. 6. 1997 ob 19. uri v sejni sobi Občine
Brezovica, Tržaška c. 390, 1351 Brezovica.

9. Ponudbeniki bodo o izbiri izvajalca
obveščeni v 15 dneh od odpiranja ponudb.

Občina Brezovica
in

ZGS, KE Škofljica

Ob-1937

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 Semič

javni razpis
za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo

ceste Jugorje - Osojnik na odseku
od km 1.200 do km 3.500

1. Naročnik del je Občina Semič, Semič
14, Semič.

2. Predmet javnega razpisa je rekon-
strukcija Jugorje - Osojnik na odseku 1,200
do km 3,500 skladno s projektno dokumen-
tacijo.

3. Dokumentacija za razpis del je na raz-
polago na Občini Semič pri Jožetu Butala,
vsak delovni dan od 7. do 15. ure. Dvig
razpisne dokumentacije je proti plačilu
10.000 SIT, na ŽR 52110-630-40318 Obči-

na Semič (plačilo materialnih stroškov za
javni razpis).

4. Orientacijska vrednost del znaša
59,500.000 SIT.

5. Predvideni pričetek del je 15. julija
1997, dokončanje del do 30. oktobra 1997.

6. Podpisane in pravilno opremljene po-
nudbe z vso zahtevano dokumentacijo mo-
rajo prispeti na Občino Semič, Semič 14, do
vključno 30.  dan po tej objavi do 11.45 ali
osebna oddaja ponudb v tajništvu pri Kri-
žan. Ponudbe morajo biti v zapečateni ku-
verti z oznako “Ne odpiraj - Ponudba za
rekunstrukcijo ceste Jugorje - Osojnik”.

7. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil in mora vsebovati vse potrebne
sestavine, ki so podrobneje razvidne iz raz-
pisnega gradiva, in sicer:

I. Naslovnica (predmet razpisa in vse-
bina).

II. Podatki o ponudniku:
– ime in naslov ponudnika, predmet po-

nudbe, pečat in podpis odgovorne osebe,
– kopija registracije podjetja,
– odločbo - dovoljenje Upravne enote,
– dokazilo o boniteti ponudnika (BON 1

in 2, oziroma BON 3), ki ne sme biti starej-
še kot 30 dni.

III. Podatki o vsebini ponudbe:
– opcije ponudbe (45 dni),
– rekapitulacija ponudbe,
– popis del s predračunom (na listih po-

nudnika),
– podpisan predlog pogodbe,
– način obračuna in dinamika plačil,
– delež stroškov podizvajalcev in naved-

ba podizvajalcev,
– akceptni nalog za resnost ponudbe v

višini 10% vrednosti ponudbe,
– način določevanja in obračunavanja

razlik v ceni,
– kalkulativne osnove,
– zagotovilo o upoštevanju delovnih in

življenskih pogojev.
IV. Navedba referenc podjetja za podob-

na dela, kot so razpisana.
8. Javno odpiranje ponudb bo 30. dan po

objavi v Uradnem listu RS, ob 12. uri. Pri-
sotni predstavniki ponudnikov morajo pred-
ložiti pisno pooblastilo za zastopanje pri
odpiranju ponudb.

9. Merila za izbiro najugodnješega po-
nudnika:

– boljše reference ponudnika in usposob-
ljenost za razpisana dela,

– boljši finančni pogoji (daljši plačilni
rok, možnost kreditiranja),

– cena za razpisana dela,
– garancija na izvedbo del in opreme,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
10. Posebni pogoji:
– izvajalec mora predložiti potrdilo ban-

ke, da bo v primeru sklenitve pogodbe ban-
ka izdala garancijo na prvi vpoklic v višini
10% ponudbe kot garancijo za odpravo na-
pak v garancijskem roku.

11. Investitor si pridržuje pravico:
– določiti eventuelno manjši obseg del

od razpisanega ozirom na razpoložljiva fi-
nančna sredstva in se za zmanjšan obseg del
skene ustrezna pogodba. Izvedba razpisanih
del se lahko spremeni glede na razpoložlji-
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va finančna sredstva investitorja in na pod-
lagi pisnega dogovora med izvajalcem in
investitorjem.

12. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasne ponudbe bodo v
postopku odpiranja ponudb izločene.

13. Ponudniki bodo o izidu seznanjeni
pismeno v 20 dneh po odpiranju ponudb.
Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
obvestila o izboru skleniti pogodbo o izva-
janju del.

Občina Semič

Ob-1938

Občina Ribnica na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

opravljanje prevozov učencev v osnovne
šole na območju Občine Ribnica za

šolsko leto 1997/98
1. Naročnik: Občina Ribnica, Ribnica,

Gorenjska cesta 3.
2. Predmet razpisa: dnevni prevozi učen-

cev v Osnovno šolo Ribnica in Osnovno
šolo Sodražica na naslednjih relacijah:

2.1. Grčarice - Rakitnica - Dolenja vas -
Prigorica - Nemška vas - Ribnica (šola). Na
tej relaciji sta dve vožnji iz Grčaric in dve
vožnji iz Dolenje vasi (avtobus, 193 učen-
cev),

2.2. Žukovo - Velike Poljane - Gorenji
Lazi - Sušje - Ribnica (kombi ali minibus,
ena vožnja, 18 učencev),

2.3. Podpoljane - Ortnek - Žlebič - Sušje
- Zapotok - Jurjevica - Breže - Grič - Breg -
Ribnica (avtobus, ena vožnja),

2.4. Breže - Jurjevica - Zapotok - Sušje -
Žlebič - Grič - Breg - Ribnica (avtobus, ena
vožnja),

2.5. Grič - Breg - Ribnica (avtobus, dve
vožnji).

Na relacijah 3, 4 in 5 je 211 vozačev.
2.6. Sajevec - Ribnica (kombi, ena vož-

nja, 12 učencev 1-5 razred),
2.7. Dane - Bukovica - Ribnica (kombi

ali minibus, ena vožnja, 19 otrok, iz Buko-
vice 1-5 razred),

2.8. Kračali - Petrinci - Kržeti - Sodraži-
ca (kombi, ena vožnja, 11 učencev vključno
z malo šolo),

2.9. Zapotok - Vinice - Ravni dol - Vini-
ce - Zamostec - Sodražica (avtobus, 1 vož-
nja, 55 učencev vključno z malo šolo),

2.10. Podklanec - Globel - Žimarice -
Sodražica (avtobus, ena vožnja, 54 učencev
vključno z malo šolo),

2.11. Praproče - Maršiči - Gašpinovo -
Hojče - Hudi konec - Hojče - Sv. Gregor -
Sodražica (kombi ali minibus, ena vožnja,
17 učencev).

Prevozi se vršijo zjutraj do šole in opol-
dan iz šole.

3. Prevoz na razpisanih relacijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirani prevoz-
niki s svojimi ali najetimi vozili. Svoje sto-
ritve morajo nuditi kvalitetno, odgovorno in
v skladu s cestnoprometno zakonodajo.

4. Najugodnejši ponudnik na določeni re-
laciji bo izbran na podlagi ustreznosti vozi-
la, ponujene cene in predloženih referenc
ponudnika.

5. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek ter naslov ponudnika

oziroma firmo ponudnika,
– velikost vozila (število sedežev),
– reference (izkušnje pri prevozih osnov-

nošolskih otrok),
– cena relacije glede na vozilo in konfi-

guracijo terena.
Ponudniki oddajo ponudbe za vsako re-

lacijo posebej.
6. Ponudbe je potrebno oddati najkasne-

je 30. dan po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS do 12. ure v Občini Ribnica v zaprti
ovojnici z vidno oznako “Ne odpiraj, po-
nudba - šolski prevozi”.

7. Odpiranje in izbiro ponudb bo opravi-
la razpisna komisija za šolske prevoze.

8. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po izteku roka za oddajo po-
nudb ob 12. uri v sejni sobi Občine Ribnica,
Gorenjska cesta 3.

9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pi-
sno v roku 15 dni od odpiranja ponudb.

Občina Ribnica

Št. 0048-308/27-97 Ob-1940

Ministrstvo za notranje zadeve Republi-
ke Slovenije objavlja na podlagi zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna RS v I. polletju leta 1997 (Ur. l.
RS, št. 77/96) in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za oddajo del za večja vzdrževalna dela

v IC ONZ Tacnu
1. Predmet razpisa je:
Obrtniška dela:
– slikopleskarska dela,
– mizarska dela,
– tlakarska dela.
2. Orientacijska vrednost: 3,900.000 SIT.
3. Lokacija del: Ljubljana–Tacen.
4. Rok izvedbe del: julij–avgust 1997.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so:
– cene,
– refernce,
– rok izvedbe del,
– podatki o finančnem stanju,
– garancijski rok izvedenih del,
– garancija izvedenih del,
– izvajanje notranje kontrole pri izvaja-

nju del.
Natančneje so merila za izbor najugod-

nejšega ponudnika opredeljena v razpisnih
pogojih.

6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo ob-
segale vsa dela iz razpisa.

7. Ponudbe morajo biti dane v dveh lo-
čenih zaprtih kuvertah. Kuverte morajo biti
pravilno opremljene:

A) Prva kuverta mora biti z oznako Ne
odpiraj – javni razpis št. 308/27-97 večja
vzdrževalna dela v izobraževalnem centru
ONZ v Tacnu – dokumentacija.

Druga kuverta z oznako Ne odpiraj –
javni razpis št. 308/27-97 večja vzdrževalna
dela v izobraževalnem centru ONZ v Tacnu
– ponudba.

Na hrbtni strani kuverte mora biti nave-
deno ime in naslov ponudnika.

Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, Ljubljana.

Ponudbe morajo prispeti na naslov do
5. 6. 1997 do 12. ure.

Ponudbe so lahko vročene tudi do istega
roka v sprejemno pisarno MNZ, Štefanova
2, Ljubljana.

8. Odpiranje ponudb bo 6. 6. 1997 ob
9. uri v prostorih Visoke policijsko-varnost-
ne šole, Ljubljana, Kotnikova 8/a.

Predsestavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zatopanje.

9. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno,
ki ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena.

V kuverti za dokumentacijo mora biti
predložen izpis iz sodnega registra oziroma
veljavna registracija podjetja, overjena na
sodišču z datumom, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev na dan odpiranja ponudb,
podpisani in žigosani razpisni pogoji, po-
datki o finančnem stanju (BON1, BON2 ali
BON3), v nasprotnem primeru bo ponudba
izločena iz nadaljnje obravnave.

Za samostojne podjetnike velja, da mo-
rajo predložiti overovljeno potrdilo pristoj-
nega organa, za dejavnost, katere predmet
je razpis, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev na dan odpiranja ponudb in davč-
no napoved za preteklo leto ter potrdilo o
povprečnem stanju na žiro računu za ob-
dobje zadnjih treh mesecev.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku petnajst dni po odpiranju ponudb.

11. Ob predložitvi pooblastila v dveh iz-
vodih lahko ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo na MNZ, Cankarjeva 4,
Ljubljana, v dneh 20., 21. in 22. 5. 1997 od
9. do 12. ure.

Drugi izvod pooblastila se potrdi.
12. Vsa morebitna pojasnila se dobe na

MNZ, Cankarjeva 4, Ljubljana, pri Janiju
Topolovcu, tel. št. 061/172-43-83 ali
172-47-43 od 7. do 8. ure.

Št. 0044/5-308/24-97 Ob-1941

Republika Slovenija, Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, ob-
javlja na podalgi zakona o izvrševanju pro-
računa (Ur. l. RS, št. 5/96) in uredbe o zača-
snem financiranju potreb iz proračuna Re-
publike Slovenije v prvem polletju leta 1997
(Ur. l. RS, št. 77/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

ponovni javni razpis
za nabavo potapljaške opreme

1. Predmet javnega razpisa je nakup po-
tapljaške opreme, in sicer:

I.
1. potapljaški računalnik – 4 kose,
2. potapljaške luči 30 W – 4 kose,
3. potapljaški manometer s cevjo – 4 ko-

se,
4. mokra potapljaška obleka 7-10 – 4 ko-

se,
5. mokra potapljaška obleka 3-4 – 4 ko-

se,
6. potapljaške rokavice 3 mm – 4 pare,
7. potapljaške rokavice 5 mm – 4 pare,
8. podvodno padalo – 3 kose,
9. prve stopnje regulatorjev – 8 kosov,
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10. potapljaške flaše iz komp. mat. –
4 kose,

11. potapljaške boje – 3 kose,
II.
1. plavuti potapljaške – 4 pare,
2. maska potapljaška – 4 kose,
3. dihalka – 4 kose,
4. obleka potapljaška mokra 5 mm –

1 kos,
5. obleka potapljaška mokra 7 mm –

1 kos,
6. rokavice potapljaške petprstne 5 mm

– 1 par,
7. rokavice potapljaške petprstne 7 mm

– 1 par,
8. nogavice potapljaške 5 mm – 1 par,
9. nogavice potapljaške 7 mm – 1 par,
10. jeklenka potapljaška 15 l – 2 kosa,
11. regulator potapljaški – 2 kosa,
12. manometer potapljaški – 2 kosa,
13. kompenzator plovnosti z regulator-

jem – 2 kosa,
14. računalnik potapljaški – 2 kosa,
15. torba za opremo – 2 kose,
16. pas potapljaški z utežmi 10 kg – 2 ko-

sa,
17. svetilka potapljaška za na masko –

2 kosa,
18. boja potapljaška – 2 kosa.
Naročnik si pridržuje pravico naknadne

spremembe količin.
2. Dodatne informacije v zvezi z izdela-

vo ponudbe dobijo interesenti na MNZ Ljub-
ljana, pri Likar Goranu, na tel. št.
061/1591-202, vsak delovnik od 8. do 10. ure.

3. Orientacijska vrednost razpisane opre-
me znaša 3,000.000 SIT.

4. Lokacija dostave: MNZ, Vodovodna
93/a, Ljubljana.

5. Dobavni rok: čimprej po podpisu po-
godbe.

6. Ponudba mora vsebovati naslednje po-
datke in dokumentacijo:

a) ovojnica z dokumentacijo:
– naslov in točne naziv dejavnosti pod-

jetja,
– izpis iz sodnega registra oziroma ve-

ljavno registracijo podjetja za dejavnost, ka-
tere predmet je javni razpis, overjeno na
sodišču; za samostojne podjetnike pa over-
jeno potrdilo pristojnega organa za dejav-
nost, katere predmet je razpis. Dokument ne
sme biti starejši od treh mesecev na dan
odpiranja ponudb,

– BON1 in 2 ali BON 3 pri podjetjih; pri
samostojnih podjetnikih pa davčno napoved
za preteklo leto ter potrdilo banke o pov-
prečnem stanju na žiro računu za obdobje
zadnjih treh mesecev,

b) ovojnica s ponudbo:
– cene v SIT, ki morajo biti fiksne, fco

Vodovodna 93/a, s posebej prikazanim 5%
prometnim davkom. Cene morajo biti obli-
kovane za plačilo v najmanj 30 dneh po
dobavi in izstavitvi računa,

– dobavni rok,
– opcija ponudbe 60 dni,
– podatke o garanciji ter servisiranju

opreme,
– seznam referenčnih naročnikov v Slo-

veniji.
Oprema mora imeti zagotovljeno servi-

siranje v RS za čas življenjske dobe.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be so:

– ustreznost tehničnim zahtevam uporab-
nika,

– cena,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– garancija in servis,
– dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik

nudi.
8. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefano-
va 2, Ljubljana, najpozneje do 26. 5. 1997
do 12. ure.

Ponudbe so lahko tudi vročene do istega
roka v sprejemno pisarno MNZ, Štefanova
2, Ljubljana.

Ponudbe morajo prispeti v dveh ločenih
zaprtih ovojnicah. Ovojnica z dokumentacijo
mora biti označena “Ne odpiraj – javni raz-
pis št. 308/24/97 – dokumentacija”. Ovojni-
ca s ponudbo mora biti označena “Ne odpiraj
– javni razpis št. 308/24/97 – ponudba.”

Na ovojnicah mora biti napisan točen
naziv in naslov ponudnika.

9. Odpiranje ponudb bo 27. 5. 1997 ob 9.
uri v prostorih Visoke policijsko-varnostne
šole, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.

10. Nepravočasno prispelih in nepravil-
no opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki
ne bodo v celoti izpolnjevale zahtev iz 6. in
8. točke tega razpisa, bodo izločene iz na-
daljnje obravnave.

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije

Št. 97/14 Ob-1942

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije in na podlagi
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77) in v zvezi z
odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93, 19/94) Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije objavlja

javni razpis št. MORS-PUS 26/97
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti za dobavo
avdio-video naprav, fotoaparatov in
opreme, avdio-vizualnih tehničnih
sredstev in opreme, biro opreme in
tehničnih sredstev, avtoalarmov in

ostala oprema za potrebe pisarniškega
poslovanja

1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 25.

2. Predmet:
A) Avdio-video naprave: televizorji,

VCR, kamkorderji, videokamere, radioka-
setofoni, radijski stolpi, radijski sprejemni-
ki, avtoradiji, zvočniki, mikrofoni,

B) Fotoaparati in oprema,
C) Avdio-vizuealna tehnična sredstva in

oprema: LCD projektorji, projekcijske
plošče, grafoskopi, episkopi, diaprojektorji,
projekcijska platna in oprema za učilnice
(mize za projektorje in grafoskope, kovčki
ipd.),

D) Biro oprema in tehnična sredstva: fo-
tokopirni stroji, faks, rezalniki papirja, pi-
salni stroji, kalkulatorji, čitalci črtnih kod,
ipd.

E) Avtoalarmi,
F) Ostala oprema za potrebe pisarniške-

ga poslovanja.
3. Orientacijska vrednost del: 30,000.000

SIT v tekočem proračunskem letu.
4. Predviden rok pričetka in zaključka

del: 1997–1998 (18 mesecev).
5. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-

mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
pisa) po vplačanih stroških za izdelavo raz-
pisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po ob-
javi razpisa do vključno 13. 6. 1997 med
11. in 12. uro na MORS Kardeljeva ploščad
24, soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lah-
ko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 13. 6. 1997 po telefonu
061/171-2615 pri Franciju Pojbiču.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika  - izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

8. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 25 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 16. 6. 1997 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba
MORS-PUS 26/97 – birotehnična oprema,
avdio-video-foto-dia oprema.”

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 17. 6.
1997, ob 9. uri v prostorih Uprave za logi-
stiko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (so-
ba št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se
bodo udeležili javnega odpiranja ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo ponud-
nika za zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 oziroma 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Št. 97/14 Ob-1943

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije in na podlagi
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77) in v zvezi z
odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93, 19/94) Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije objavlja
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javni razpis št. MORS-PUS 30/97
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti za dobavo
sredstev in opreme za zaščito in

reševanje
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 25.

2. Predmet: dobava domačih ter tujih
sredstev in opreme za zaščito in reševanje
in pomoč po merilih za organiziranje,
opremljanje in usposabljanje Civilne zašči-
te ter drugih sil za zaščito, reševanje in po-
moč (Ur. l. RS, št. 18/96).

Skupine sredstev in opreme za zaščito
reševanje in pomoč:

A) Oprema za prvo pomoč in prvo vete-
rinarsko pomoč.

B) Tehnično reševalna oprema.
C) Intendantska oprema.
Č) Gasilska oprema.
D) Oprema za radiološko kemijsko in

biološko zaščito.
E) Oprema za varstvo pred neeksplodi-

ranimi ubojnimi sredstvi.
3. Orientacijska vrednost del:
A) 2,000.000 SIT,
B) 60,000.000 SIT,
C) 70,000.000 SIT,
Č) 60,000.000 SIT,
D) 53,000.000 SIT,
E) 2,500.000 SIT.
4. Predviden rok pričetka in zaključka

del: 1997–1998 (18 mesecev).
5. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-

mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
pisa) po vplačanih stroških za izdelavo raz-
pisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po ob-
javi razpisa do vključno 13. 6. 1997 med 11.
in 12. uro na MORS Kardeljeva ploščad 24,
soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lah-
ko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 13. 6. 1997 po telefonu
061/171-25-25 pri Baumanu.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika - izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

8. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 25 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 18. 6. 1997 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba
MORS-PUS 30/97 – oprema za zaščito in
reševanje.”

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 19. 6.
1997, ob 12. uri v prostorih Uprave za logi-
stiko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (so-
ba št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se
bodo udeležili javnega odpiranja ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo ponud-
nika za zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 oziroma 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 139/97 Ob-1944

Splošna bolnišnica Izola, Izola, Polje 35,
objavlja na podlagi odredbe in spremembe
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

nakup, dobavo in montažo
ultrazvočnega aparata za pediatrično
diagnostiko in lase imager sistema za

ultrazvočno diagnostiko
I. Naročnik: Splošna bolnišnica Izola,

Izola, Polje 35.
II. Predmet razpisa: izbira najugodnej-

šega ponudnika za nakup, dobavo in monta-
žo razpisane medicinske opreme:

1. Ultrazvočni aparat za pediatrično
diagnostiko glave, abdomna, kolkov, meh-
kih delov, ožilja in srca.

A) Aparat mora imeti naslednje karakte-
ristike:

– popolnoma digitalen (digitalna obde-
lava signalov do in od sonde ter digitalne
zakasnilne linije),

– širokopasni način delovanja,
– visoka ločljivost v 1D in 2D prikazu,
– vgrajena možnost energijskega prika-

za (power angio),
– avtomatsko merjenje Doppler spektra

v realnem času,
– vgrajena možnost tkivnega Dopplerja

(power molion, TD1 itd.),
– integriran 3D prikaz ožilja,
– program za delo s kontrasti in harmon-

skimi komponentami zvoka  (harmonic ima-
ging),

– vgrajen pogon za magneto-optični disk,
– sposobnost priključitve na lokalno

mrežo in Internet),
– mobilen,
– enostaven za rokovanje,
– programsko nadgradljiv,
– integriran dodatek za obremenitveno

testiranje (Stress Echo).
B) Aparat mora biti opremljen z nasled-

njimi sondami in tiskalniki:
– konveksna sonda s frekvenčnim obse-

gom od 4 do 7 Mhz (2D, PW, barvni Dop-
pler),

– sektorske (Phased array) sondo s frek-
venčnim obsegom od 2 do 7 Mhz (2D, PW,
Steerable CW, barvni Doppler),

– lincarna sonda s frekvenčnim obsegom
od 5 do 10 Mhz (2D, PW), barvni Doppler –
steering 20 °C),

– multiplana transesofagealna sonda z
možnostjo dvoravninskega premika konice,

– črno-beli video tiskalnik,
– SVHS in VHS videorekorder.
2. Laser imiger sistem za ultrazvočno

diagnostiko:
– laser printer,
– procesorska enota – razvijalni sistem

RTG filmov,
– vmesnik za priključitev 4 UZ apara-

tov,
– potrebna strojna in programska opre-

ma za priključitev Laser Imager sistema v
mikroračunalniško omrežje in podpora stan-
dardu DICOM3,

– programska oprema, ki sistemu omo-
goča shranjevanje zajetih UZ slik na mag-
netni medij, s tem možnost arhiviranja in
pregledovanja zajetih slik in ponovnega
naknadnega procesiranja arhiviranih  UZ
slik (slikanja na Laser imager),

– sistem mora podpirati format filma
8×10 inčev,

– vstavljanje filma – magazinov pri
dnevni svetlobi.

III. Orientacijska vrednost opreme zna-
ša 30,000.000 SIT.

IV. Pogoji razpisa:
– enoletna garancija,
– za dobavljeno opremo mora biti do-

stavljena kompletna tehnična dokumentaci-
ja, vključno servisni priročnik in ustrezne
javne listine z veljavnostjo v Sloveniji,

– servis mora biti zagotovljen v Sloveni-
ji, izbran dobavitelj bo moral v garancijski
dobi na poziv uporabnika odpraviti napake
v najkrajšem možnem času in tako, da ne bo
motil obratovanja. Naročnik ima pravico na-
pake v garancijski dobi odpraviti sam (z
drugim izvajalcem) v primeru, da jih ne bo
odpravil izbrani ponudnik v najkrajšem ča-
su. V ta namen bo ponudnik, če bo izbran za
najugodnejšega, predložil naročniku banč-
no garancijo oziroma bianco akceptni na-
log, kot jamstvo za odpravo napak v garan-
cijski dobi in kot jamstvo za eventualno
škodo nastalo zaradi nepravočasne izpolni-
tve pogodbene obveznosti servisiranja v ga-
rancijski dobi.

V. Elementi ponudbe morajo biti urejeni
po naslednjih točkah:

1. Podatki o ponudniku:
– firma oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti

starejše od 30 dni pred zaključkom razpi-
snega roka,

– reference,
– bonitetna obrazca (BON-1 in BON-2),

ki ne smeta biti starejša od 30 dni,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom z enotnimi cenami na podlagi origi-
nalnega teksta naročnika in rekapitulacijo.

Ponudbene cene morajo biti fiksne za
vso opremo franko dobavljeno in zmontira-
no v prostorih bolnišnice v Izoli in se ne
morajo menjati.

Stroške uvoza je potrebno posebej spe-
cificirati:

– finančne in druge ugodnosti, ki jih nu-
di ponudnik naročniku,

– navedbo pooblaščene osebe ali službe
ponudnika, ki daje tolmačenje v zvezi s po-
nudbo,

– akceptni nalog v višini 20% vrednosti
ponudbe, kot jamstvo, da bo izbrani ponud-
nik sklenil pogodbo za dobavo opreme.

2. Izjava ponudnika:
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– da je ponujena oprema najnovejša, zad-
nje garancije in najboljše kvalitete v skladu
z evropskimi in ameriškimi strokovnimi
standardi, ustrezne listine naj bodo prilože-
ne,

– o garanciji za ponujeno opremo,
– o opravljanju servisiranja (kraj servisi-

ranja, maksimalni čas odziva po javljanju
napak in maksimalen čas za dobavo rezerv-
nih delov, poimenski seznam strokovnjakov
za servisiranje z navedbo izobrazbe in de-
lovnih izkušenj, splošni servisni pogoji,
vključno s ceno servisne ure),

– dobavni rok vključno z montažo, ki se
naj šteje od podpisa pogodbe,

– način plačila,
– o zagotovljenih navodilih za ravnanje

z opremo v slovenskem jeziku,

– o času veljavnosti ponudbe, ki pa ne
more biti krajši od 60 dni od dneva odpira-
nja ponudb,

– da se v celoti strinja z razpisnimi po-
goji ter da bodo ti pogoji v celoti sestavni
del pogodb in v primeru spora temeljni do-
kument, ki opredeljuje pogodbeno obvez-
nost.

Naročnik si pridržuje pravico, da zavrže
ponudbo, ki ne bo urejena v naštetem vrst-
nem redu in če ne bodo vse listine in strani
ponudbe podpisane od pooblaščene osebe
ponudnika.

VI. Kriteriji za izbor najugodnejšega po-
nudnika ob zagotovljeni visoki tehnični kva-
liteti opreme so:

– cena,

– način plačila,
– garancija za opremo,
– reference,

– odzivni čas in kvaliteta servisa,
– dobavni rok vključno z montažo,

– druge posebne ugodnosti.
VII. Ponduniki morajo dostaviti ponud-

be v zaprtih kuvertah na naslov: Splošna
bolnišnica Izola, Polje 35, 6310 Izola, z oz-
nako “Ne odpiraj” za razpisno komisijo za
dobavo UZ za pediatrično diagnostiko.

Ponudbe morajo biti poslane s priporo-
čeno pošto ali oddane osebno proti potrdilu.
S kuverte mora biti razvidna firma in sedež
ponudnika.

Če se kateri od ponudnikov odloči za
več alternativnih ponudb, naj bo vsaka v
svoji ovojnici.

VIII. Rok za oddajo ponudb je 28. 5.
1997 do 11. ure.

Za pravočasno prispele ponudbe bodo
veljale tiste, ki bodo do te ure prispele po
pošti ali bile oddane osebno.

Kasneje prispele ponudbe se ne bodo
obravnavale.

IX. Javno odpiranje ponudb bo 28. 5.
1997 ob 11.30 v sejni sobi bolnišnice Izola.

Na javnem odpiranju ponudb lahko po-
nudnike zastopajo samo osebe, ki imajo s
sabo pisno pooblastilo.

X. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni najkasneje v ro-
ku 30 dni od datuma odpiranja ponudb.

XI. Naročnik si pridržuje pravico, da za-
radi morebitnih tehničnih težav pri finansi-
ranju izpelje nabavo z odlogom, sporazum-
no z izbranim ponudnikom.

Splošna bolnišnica Izola

Ob-1945

Občina Kanal ob Soči objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo

Staničeve ulice v Kanalu ob Soči
Pogoji za sodelovanje na razpisu:
1. Naročnik objavljenih del je Občina

Kanal ob Soči.
2. Predmet razpisa je rekonstrukcija Sta-

ničeve ulice v Kanalu.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del

znaša 9 mio SIT.
4. Ponudniki dvignejo razpisno doku-

mentacijo na tajništvu Občine Kanal ob So-
či 5 dni po objavi razpisa v Uradnem listu
RS.

5. Vsa pojasnila k razpisni dokumenta-
ciji se dobijo na istem naslovu ali po telefo-
nu: 065/51-700, kontaktna oseba je Nives
Prijatelj, dipl. inž. gr.

6. Predviden rok izvajanja del je 12. 6.
1997 do  12. 7. 1997.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

8. Ponudbo v skladu z razpisnimi pogoji
ponudniki predajo v zaprti kuverti, ki naj bo
pravilno opremljena z oznako “Ne odpiraj –
ponudba za rekonstrukcijo Staničeve ulice”,
na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svo-
bode 23, 5213 Kanal, do 29. 5. 1997 do
12. ure.

Istega dne ob 12.30 se bo pričelo tudi
javno odpiranje pravočasno prispelih in pra-
vilno opremljenih ponudb v sejni sobi Obči-
ne Kanal ob Soči.

9. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno
ali ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena pošiljatelju.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v roku osem dni po odpiranju po-
nudb.

Občina Kanal ob Soči

Ob-1946

Javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo del:
obnova občinskih cest na območju

Občine Medvode
1. Investitor: Občina Maribor.
2. Predmet razpisa: obnova severne do-

vozne ceste do Čarmanove ulice.
3. Orientacijska vrednost del znaša ca.

15,000.000 SIT.
4. Predviden začetek del: takoj po pod-

pisu pogodbe.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo proti plačilu stroškov 10.000
SIT na žiro račun 50104-630-810181, na
Občini Medvode, Cesta komandanta Stane-
ta 12, Medvode, v sobi št.  14 in sicer, dne
19., 20. in 21. 5. 1997, med 8. in 10. uro.

6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ponudnika,
– dokazila o registraciji,
– zahtevane reference,
– BON-1 in BON-2 oziroma BON-3,
– dokazila o strokovni usposobljenosti

kadrov,
– opcija,
– ponudbeno ceno,
– izjavo, da ima ponudnik za razpisana

dela proste kapacitete,

– popis materialov in dela s ceno na eno-
to (razpisna dokumentacija na originalnih
obrazcih),

– ceno režijske ure,
– rok izvedbe del,
– plačilni pogoji.
7. Merila za izbor ponudnika:
– ponudbena cena (najcenejši ponudnik

ni nujno, da je najugodnejši),
– usposobljenost ponudnika, strokovnost

z referencami,
– rok izvedbe,
– garancijski roki in garancija za tehno-

loško brezhibnost,
– boniteta ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
8. Pisne ponudbe je potrebno poslati do

29. 5. 1997 do 10. ure na Občino Medvode,
Trg komandanta Staneta 12, Medvode, soba
14. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena Ne odpiraj – ponudba” severna dovoz-
na cesta do Čarmanove ulice”.

9. Odpiranje ponudb bo 29. 5. 1997 ob
11. uri na istem naslovu.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.

Občina Medvode

Ob-1955

Kemijski inštitut, Ljubljana, Hajdrihova
19, objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

dobavo raziskovalne opreme
Naročnik: Kemijski inštitut, Ljubljana,

Hajdrihova 19.
Predmet razpisa:
1. Spektrofotometer z UV/VIS območ-

jem, s pretočno celico in z možnostjo spre-
minjanja temperature.

2. Računalnik z ustreznim programom za
nadzor in krmiljenje spektrofotometra ter
obdelavo podatkov.

Obvezne sestavine ponudbe:
1. Ime/firma ponudnika.
2. Dokazilo o registraciji dejavnosti, ki

ne sme biti starejše od 6 mesecev.
3. Bonitetno poročilo (BON-3), ne sta-

rejše od 30 dni.
4. Natančna tehnična specifikacija vseh

sestavin ponujene opreme.
5. Cena po posameznih sestavinah in za

ponujeno celoto, s prikazanim zneskom pro-
metnega davka.

6. Dobavni rok, s predvidenim 0,5% zni-
žanjem celotne cene za vsak dopolnjen, pre-
koračen dan dobavnega roka.

7. Garancijski pogoji in ugodnost servi-
siranja/zagotavljanja rezervnih delov.

8. Način plačila.
9. Datum, do katerega velja ponudba.
10. Reference.
11. Možne posebne ugodnosti.
12. Vzorec pogodbe.
13. Ime, naslov, telefon pooblaščene ose-

be, ki daje pojasnila v zvezi s ponudbo.
Merila za izbiro najugodnejšega ponud-

nika: kakovost opreme v razmerju s ceno,
tehnična ustreznost, celovitost ponudbe, pla-
čilni pogoji, dobavni, garancijski, servisni
in ostali pogoji ponudbe.

Morebitne dodatne informacije v zvezi z
razpisom daje predstavnik naročnika dr.
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Mirko Prošek, tel. (061) 17-60-200, faks
12-59-244 v delovnem času Kemijskega in-
štituta.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – prijava za
javni razpis – UV/VIS spektrofotometer”.
Na ovojnici mora biti naveden poln naslov
ponudnika.

Rok za oddajo ponudb je 15 dni od dne-
va javne objave, na naslov naročnika: Ke-
mijski inštitut, 1000 Ljubljana, Hajdrihova
19. Kot pravočasne bodo obravnavane po-
nudbe, ki bodo na sedež naročnika prispele
do 14. ure zadnjega dne za oddajo ponudb.
Ponudbe po pošti morajo biti oddane pripo-
ročeno.

Javno odpiranje ponudb bo prvi delovni
dan po izteku roka za oddajo ponudb, ob 9.
uri v sejni sobi naročnika. Prisotni pred-
stavnik ponudnika mora predložiti poobla-
stilo za zastopanje.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v ro-
ku 20 dni od dneva odpiranja ponudb.

Kemijski inštitut, Ljubljana

Ob-1957

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 in
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 izvajalca brez omejitev za

vzdrževalna dela v skladišču Rače pri
Mariboru

1. Naročnik del: Zavod Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII.

2. Vzdrževalna dela v skladišču naftnih
derivatov Rače pri Mariboru

– čiščenje nadzemnega rezervoarja za
naftne derivate, zmogljivosti 5.000 m3.

3. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo v tajništvu Zavoda Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII, do vključno 23. 5. 1997 do
14. ure.

Na razpisu lahko sodelujejo le ponudni-
ki, ki nimajo neizpolnjenih obvez do Zavo-
da dalj kot 30 dni (18. člen zakona o bla-
govnih rezervah Ur. l. RS, št. 60/95) in ki so
dvignili razpisno dokumentacijo.

4. Pred prevzemom razpisne dokumen-
tacije morajo ponudniki vplačati stroške v
znesku 10.000 SIT na žiro račun Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve št.
50101-603-402300.

5. Na morebitna vprašanja v zvezi z raz-
pisnimi deli in razpisno dokumentacijo, ki
jih ponudniki lahko pošljejo po faksu
061/17-14-820 (Petrol Ljubljana, Šuštar), bo
upravljalec skladišča pisno odgovoril do
6. 6. 1997.

6. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 5 mio SIT.

7. Lokacija razpisanih vzdrževalnih del
so Rače pri Mariboru.

8. Predviden pričetek avgust 1997, po
sprejemu zakona o izvrševanju proračuna
RS za leto 1997 in zagotovljenih finančnih
sredstvih.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: reference, ponudbena cena in
plačilni pogoji, rok izvedbe, garancija in
posebne ugodnosti.

10. Pisne ponudbe z vidno oznako na
ovojnici “ponudba– Rače R-5 – čiščenje –
Ne odpiraj”!, morajo ponudniki oddati s pri-
poročeno poštno pošiljko in točnim naslo-
vom ponudnika na zadnji strani ovojnice,
na naslov Zavoda Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII. Veljaven je poštni žig do vključ-
no 16. 6. 1997 do 24. ure.

Ponudbe, oddane na pošto po tem roku,
bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

11. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
dne 1. 7. 1997 ob 10. uri v prostorih resta-
vracije Poslovnega centra, Ljubljana, Du-
najska 106/I.

12. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca raz-
pisanih del obveščeni pisno do vključno 8. 7.
1997.

13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev iz razpisane dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila.

Ob-1958

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 in
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 izvajalca brez omejitev za

vzdrževalna dela v skladišču Rače pri
Mariboru

1. Naročnik del: Zavod Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII.

2. Vzdrževalna dela v skladišču naftnih
derivatov Rače pri Mariboru:

– zamenjava obstoječe kovinske strehe z
Vaconodom streho in Vaconodeck membra-
ne na nadzemnem rezervoarju, zmogljivosti
5.000 m3,

– predelava požarnega sistema na
5.000 m3 rezervoarju,

– AKZ dna, plašča rezervoarja v višini
1 m in poškodovanih delov 5.000 m3 rezer-
voarja,

– krmiljenje.
3. Ponudniki dvignejo razpisno doku-

mentacijo v tajništvu Zavoda Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII, do vključno 23. 5. 1997 do
14. ure.

Na razpisu lahko sodelujejo le ponudni-
ki, ki nimajo neizpolnjenih obvez do Zavo-
da dalj kot 30 dni (18. člen zakona o bla-
govnih rezervah Ur. l. RS, št. 60/95) in ki so
dvignili razpisno dokumentacijo.

4. Pred prevzemom razpisne dokumen-
tacije morajo ponudniki vplačati stroške v
znesku 30.000 SIT na žiro račun Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve št.
50101-603-402300.

5. Na morebitna vprašanja v zvezi z raz-
pisnimi deli in razpisno dokumentacijo, ki
jih ponudniki lahko pošljejo po faksu
061/17-14-820 (Petrol Ljubljana, Šuštar), bo

upravljalec skladišča pisno odgovoril do
6. 6. 1997.

6. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 45 mio SIT.

7. Lokacija razpisanih vzdrževalnih del
so Rače pri Mariboru.

8. Predviden pričetek avgust 1997, po
sprejemu zakona o izvrševanju proračuna
RS za leto 1997 in zagotovljenih finančnih
sredstvih.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: reference, ponudbena cena in
plačilni pogoji, rok izvedbe, garancija in
posebne ugodnosti.

10. Pisne ponudbe z vidno oznako na ovoj-
nici “ponudba– Rače R-5 – Ne odpiraj”!, mo-
rajo ponudniki oddati s priporočeno poštno
pošiljko in točnim naslovom ponudnika na
zadnji strani ovojnice, na naslov Zavoda Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve, Ljub-
ljana, Dunajska 106/VIII. Veljaven je poštni
žig do vključno 16. 6. 1997 do 24. ure.

Ponudbe, oddane na pošto po tem roku,
bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

11. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
dne 30. 6. 1997 ob 10. uri v prostorih resta-
vracije Poslovnega centra, Ljubljana, Du-
najska 106/I.

12. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca raz-
pisanih del obveščeni pisno do vključno 7. 7.
1997.

13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev iz razpisane dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila.

Ob-1959

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 in
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 izvajalca brez omejitev za

vzdrževalna dela v skladišču Žito-mlini
Vir pri Domžalah

1. Naročnik del: Zavod Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII.

2. Vzdrževalna dela v skladišču Žito Mli-
ni, Vir pri Domžalah:

– obnova zunanjih betonskih površin si-
losov za žito,

– AK zaščita vseh kovinskih delov silo-
sov,

– prekritje strehe s PVC folijo.
3. Ponudniki dvignejo razpisno doku-

mentacijo v tajništvu Zavoda Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII, do vključno 23. 5. 1997 do
14. ure.

Na razpisu lahko sodelujejo le ponudni-
ki, ki nimajo neizpolnjenih obvez do Zavo-
da dalj kot 30 dni (18. člen zakona o bla-
govnih rezervah Ur. l. RS, št. 60/95) in ki so
dvignili razpisno dokumentacijo.

4. Pred prevzemom razpisne dokumen-
tacije morajo ponudniki vplačati stroške v
znesku 25.000 SIT na žiro račun Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve št.
50101-601-402300.
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5. Na morebitna vprašanja v zvezi z
razpisanimi deli in razpisno dokumentacijo,
ki jih ponudniki lahko pošljejo po faksu
16-83-167  do 3. 6. 1997, bo razpisovalec
pisno odgovoril do 6. 6. 1997.

6. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 30 mio SIT.

7. Lokacija razpisanih vzdrževalnih del
je Vir pri Domžalah.

8. Predviden pričetek del je v juliju, po
sprejemu zakona o izvrševanju proračuna
RS za leto 1997 in zagotovljenih finančnih
sredstvih.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: reference, ponudbena cena in
plačilni pogoji, rok izvedbe, garancija in
posebne ugodnosti.

10. Pisne ponudbe z vidno oznako na
ovojnici “ponudba– Žito – Vir – Ne odpi-
raj”!, morajo ponudniki oddati s priporoče-
no poštno pošiljko in točnim naslovom po-
nudnika na zadnji strani ovojnice, na naslov
Zavoda Republike Slovenije za blagovne re-
zerve, Ljubljana, Dunajska 106/VIII. Velja-
ven je poštni žig do vključno 16. 6. 1997 do
24. ure.

Ponudbe, oddane na pošto po tem roku,
bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

11. Odpiranje ponudb bo v torek, dne
24. 6. 1997 ob 10. uri v prostorih restavraci-
je Poslovnega centra, Ljubljana, Dunajska
106/I.

12. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca raz-
pisanih del obveščeni pisno do vključno 1. 7.
1997.

13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev iz razpisne dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila.

Ob-1960

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 in
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 izvajalcev brez omejitev za
vzdrževalna dela v skladišču Gradac
1. Naročnik del: Zavod Republike Slo-

venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII.

2. Vzdrževalna dela v skladišču Gradac:
– obnova in barvanje fasade starega si-

losa in skladišča,
– popravilo kanalizacije v kleti skladišča,
– popravilo vpisnega jaška ob starem si-

losu.
3. Ponudniki dvignejo razpisno doku-

mentacijo v tajništvu Zavoda Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII, do vključno 23. 5. 1997 do
14. ure.

Na razpisu lahko sodelujejo le ponudni-
ki, ki nimajo neizpolnjenih obvez do Zavo-
da dalj kot 30 dni (18. člen zakona o bla-
govnih rezervah Ur. l. RS, št. 60/95) in ki so
dvignili razpisno dokumentacijo.

4. Pred prevzemom razpisne dokumen-
tacije morajo ponudniki vplačati stroške v
znesku 30.000 SIT na žiro račun Zavoda

Republike Slovenije za blagovne rezerve št.
50101-601-402300.

5. Na morebitna vprašanja v zvezi z raz-
pisanimi deli in razpisno dokumentacijo, ki
jih ponudniki lahko pošljejo po faksu
16-83-167, bo razpisovalec pisno odgovoril
do 6. 6. 1997.

6. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 35 mio SIT.

7. Lokacija razpisanih vzdrževalnih del
je Gradac pri Metliki.

8. Predviden pričetek del je v juliju, po
sprejemu zakona o izvrševanju proračuna
RS za leto 1997 in zagotovljenih finančnih
sredstvih.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: reference, ponudbena cena in
plačilni pogoji, rok izvedbe, garancija in
posebne ugodnosti.

10. Pisne ponudbe z vidno oznako na
ovojnici “ponudba– Gradac – Ne odpiraj”!,
morajo ponudniki oddati s priporočeno pošt-
no pošiljko in točnim naslovom ponudnika
na zadnji strani ovojnice, na naslov Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Ljubljana, Dunajska 106/VIII. Veljaven je
poštni žig do vključno 16. 6. 1997 do 24.
ure.

Ponudbe, oddane na pošto po tem roku,
bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

11. Odpiranje ponudb bo v petek, dne
20. 6. 1997 ob 10. uri v prostorih restavraci-
je Poslovnega centra, Ljubljana, Dunajska
106/I.

12. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca raz-
pisanih del obveščeni pisno do vključno 27.
6. 1997.

13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev iz razpisane dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila.

Ob-1961

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 in
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 izvajalca brez omejitev za

vzdrževalna dela v skladišču Brežice
1. Naročnik del: Zavod Republike Slo-

venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII.

2. Vzdrževalna dela v skladišču Brežice:
– obnova sistema za merjenje tempera-

ture žita v silosih,
– vgradnja nivometrov,
– centralno vodenje sistema.
3. Ponudniki dvignejo razpisno doku-

mentacijo v tajništvu Zavoda Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII, do vključno 23. 5. 1997 do
14. ure.

Na razpisu lahko sodelujejo le ponudni-
ki, ki nimajo neizpolnjenih obvez do Zavo-
da dalj kot 30 dni (18. člen zakona o bla-
govnih rezervah Ur. l. RS, št. 60/95) in ki so
dvignili razpisno dokumentacijo.

4. Pred prevzemom razpisne dokumen-
tacije morajo ponudniki vplačati stroške v

znesku 25.000 SIT na žiro račun Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve št.
50101-601-402300.

5. Na morebitna vprašanja v zvezi z raz-
pisanimi deli in razpisno dokumentacijo, ki
jih ponudniki lahko pošljejo po faksu
16-83-167 do 3. 6. 1997, bo razpisovalec
pisno odgovoril do 6. 6. 1997.

6. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 20 mio SIT.

7. Lokacija razpisanih vzdrževalnih del
so Brežice.

8. Predviden pričetek del je v juliju, po
sprejemu zakona o izvrševanju proračuna
RS za leto 1997 in zagotovljenih finančnih
sredstvih.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: reference, ponudbena cena in
plačilni pogoji, rok izvedbe, garancija in
posebne ugodnosti.

10. Pisne ponudbe z vidno oznako na
ovojnici “ponudba– Brežice – Ne odpiraj”!,
morajo ponudniki oddati s priporočeno pošt-
no pošiljko in točnim naslovom ponudnika
na zadnji strani ovojnice, na naslov Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Ljubljana, Dunajska 106/VIII. Veljaven je
poštni žig do vključno 16. 6. 1997 do
24. ure.

Ponudbe, oddane na pošto po tem roku,
bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

11. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
dne 23. 6. 1997 ob 10. uri v prostorih resta-
vracije Poslovnega centra, Ljubljana, Du-
najska 106/I.

12. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca raz-
pisanih del obveščeni pisno do vključno 30.
6. 1997.

13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev iz razpisane dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila.

Ob-1962

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 in
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 izvajalcev brez omejitev za
vzdrževalna dela v skladišču Zalog
1. Naročnik del: Zavod Republike Slo-

venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII.

2. Vzdrževalna dela v skladišču Zalog:
– obnova in barvanje fasade na silosu in

dveh skladiščih,
– popravilo obstoječe črne kritine na

strehi silosa, z vsemi kleparskimi deli,
– prekritje nadstreška nad vsipnim jaš-

kom z Al pločevino z vsemi kleparskimi
deli,

– obnova električne inštalacije.
3. Ponudniki dvignejo razpisno doku-

mentacijo v tajništvu Zavoda Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII, do vključno 23. 5. 1997 do
14. ure.

Na razpisu lahko sodelujejo le ponudni-
ki, ki nimajo neizpolnjenih obvez do Zavo-
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da dalj kot 30 dni (18. člen zakona o bla-
govnih rezervah Ur. l. RS, št. 60/95) in ki so
dvignili razpisno dokumentacijo.

4. Pred prevzemom razpisne dokumen-
tacije morajo ponudniki vplačati stroške v
znesku 35.000 SIT na žiro račun Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve št.
50101-601-402300.

5. Na morebitna vprašanja v zvezi z raz-
pisanimi deli in razpisno dokumentacijo, ki
jih ponudniki lahko pošljejo po faksu
16-83-167 do 3. 6. 1997, bo razpisovalec
pisno odgovoril do 6. 6. 1997.

6. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 80 mio SIT.

7. Lokacija razpisanih vzdrževalnih del
je Zalog pri Ljubljani.

8. Predviden pričetek del je 2. polovica
julija, po sprejemu zakona o izvrševanju
proračuna RS za leto 1997 in zagotovljenih
finančnih sredstvih.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: reference, ponudbena cena in
plačilni pogoji, rok izvedbe, garancija in
posebne ugodnosti.

10. Pisne ponudbe z vidno oznako na
ovojnici “ponudba– Zalog – Ne odpiraj”!,
morajo ponudniki oddati s priporočeno pošt-
no pošiljko in točnim naslovom ponudnika
na zadnji strani ovojnice, na naslov Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Ljubljana, Dunajska 106/VIII. Veljaven je
poštni žig do vključno 16. 6. 1997 do 24.
ure.

Ponudbe, oddane na pošto po tem roku,
bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

11. Odpiranje ponudb bo v četrtek, dne
19. 6. 1997 ob 10. uri v prostorih restavraci-
je Poslovnega centra, Ljubljana, Dunajska
106/I.

12. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca raz-
pisanih del obveščeni pisno do vključno
25. 6. 1997.

13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev iz razpisane dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila.

Ob-1963

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 in
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
knakup okoli 19.000 ton plinskega olja

1. Naročnik del: Zavod Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII.

2. Predmet razpisa: nakup plinskega ol-
ja.

3. Količina naročila: okoli 19.000 ton;
ponudniki lahko ponudijo tudi manjše koli-
čine od razpisane.

4. Rok dobave: sukcesivno od 1. 10.
1997 do 15. 12. 1997. V primeru pa, da ima
ponudnik možnost skladiščenja naftnih de-
rivatov v svojih rezervoarjih do 1. 10. 1997,
se nakup realizira do 30. 6. 1997.

5. Kvaliteta: SIST EN 590, zimske kva-
litete. V primeru dobave letne kvalitete mo-
ra le-to ponudnik na svoje stroške zamenjati
do konca leta z zimsko kvaliteto.

6. Na javnem razpisu lahko sodelujejo le
kapitalske družbe s sedežem v Republiki
Sloveniji.

7. Ponudnik mora o svoji ponubi navesti
sledeče podatke:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– potrjen izpisek iz sodnega registra, ki

ne sme biti starejši od 45 dni,
– obrazec BON 1 in BON 2 ali BON 3,
– reference o dosedaj opravljenih poslih

pri uvozu naftnih derivatov,
– ponujeno ceno v SIT za tono, DDP

rezervoar Sermin pri Kopru brez prometne-
ga davka.

Cena mora temeljiti na osnovi gostote
845 kg/m3 in se poveča-zmanjša glede na
dejansko dobavljeno gostoto. V ceni mora
biti vključen strošek razkladanja po ceniku
Zavoda Republike Slovenije za blagovne re-
zerve skupaj s prometnim davkom. V pri-
meru začasnega skladiščenja v lastnih re-
zervoarjih pa tudi strošek eventualne pre-
mestitve naftnih derivatov v rezervoar v Ser-
min,

– posebne ugodnosti, ki jih ponudnik nu-
di naročniku,

– rok plačila (najmanj v 30 dneh po prev-
zemu),

– veljavnost ponudbe do vključno 30. 5.
1997 do 16. ure.

8. Okvirna vrednost naročila 608 mio
SIT.

9. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu morajo pred dostavo ponudbe
plačati varščino v višini 30,4 mio SIT na
žiro račun št. 50101-603-402300 pri Agen-
ciji Republike Slovenije za plačilni promet
in priložiti ponudbi dokazilo o plačilu ali
dokazilo o zavarovanju najmanj do 31. 7.
1997.

Ponudnik iz svojih sredstev plača vse
stroške do podpisa pogodbe, vključno s
stroški sestave ponudbe in položitve varšči-
ne oziroma stroške garancije.

Varščina bo vsem udeležencem vrnjena
brezobrestno v roku 3 dni po izbiri najugod-
nejšega ponudnika.

10. Pojasnila k razpisu ponudniki dobijo
pri Karmen Verbovšek, tel. 061/16-81-519
ali Franju Lesjaku, tel. 061/16-83-555.

11. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: cena s plačilnimi pogoji, zagotovi-
tev skladiščnega prostora, kakovost, rok do-
bave, reference in posebne ugodnosti.

Naročnik ni dolžan izbrati ponudbe, ki
vsebuje najnižjo ceno, temveč najugodnej-
šega ponudnika izbere v skladu z navedeni-
mi merili.

12. Pisne ponudbe morajo ponudniki do-
staviti v zaprti kuverti z oznako javni razpis
– nakup naftnih derivatov – Ne odpiraj, na
Zavod Republike Slovenije za blagovne re-
zerve, Ljubljana, Dunajska 106, soba št. 1,
dne 28. 5. 1997 do 9. ure.

13. Razpisna komisija začne z odpira-
njem ponudb dne 28. 5. 1997 ob 12. uri.

Pri odpiranju ponudb so lahko navzoči
predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s
pisnim pooblastilom.

14. Ponudnik mora v ponudbi izpolnjeva-
ti vse bistvene pogoje, določene v razpisu.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjeva-
le vseh bistvenih razpisanih pogojev, bo raz-
pisna komisija izločila kot neveljavne.

Naročnik bo izločil iz razpisnega postop-
ka ponudbe tistih oseb, ki so bile pravno-
močne kaznovane za prekršek iz 22. člena
zakona o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št.
60/95) ali ki imajo neizpolnjene obveznosti
do Zavoda dalj kot 30 dni.

15. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil
kupoprodajne pogodbe v treh dneh po obja-
vi najugodnejšega ponudnika nima pravice
do vračila varščine oziroma bo razpisovalec
vnovčil bančno garancijo.

16. Ponudniki bodo o izbiri dobavitelja
obveščeni pisno najkasneje do 30. 5. 1997
do 16. ure.

17. Razpisovalec si pridržuje pravico, da
na javnem razpisu ne izbere nobenega po-
nudnika za nakup naftnih derivatov.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Ob-1909

Na podlagi pravočasnega in utemeljene-
ga nasprotnega predloga delničarja uprava
družbe Gospodarski vestnik, založniška sku-
pina, d.d., Dunajska 5, Ljubljana, objavlja
dopolnitev predloga dnevnega reda za

3. sejo skupščine
družbe Gospodarski vestnik, d.d.,

ki bo v sredo, 4. junija 1997, ob 15. uri v
veliki dvorani stolpnice Delo na Dunajski 5
v Ljubljani.

Dopolnitev dnevnega reda:
Za 5. točko se uvrsti nova, 6. točka dnev-

nega reda, ki obravnava spremembe statuta
družbe.

Predlog sklepa: “prvi odstavek 54. člena
statuta družbe se spremeni tako, da se po
novem glasi: Družba oglaša v časniku Fi-
nance in reviji Gospodarski vestnik, lahko
pa tudi v drugih sredstvih javnega obvešča-
nja”.

Prejšnja 6. točka dnevnega reda postane
s tem 7. točka dnevnega reda.

Gradivo in informacije glede skupščine
so na voljo v tajništvu uprave družbe.

Gospodarski vestnik
uprava družbe

Ob-1895

Na podlagi 38. člena statuta Adriatic Za-
varovalne družbe, d.d., Koper, uprava
družbe sklicuje

17. sejo skupščine
Adriatic Zavarovalne družbe, d.d.,

Koper
ki bo v torek, 17. 6. 1997 ob 12.30 v

sejni sobi na sedežu družbe v Kopru, Ljub-
ljanska cesta 3a.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe in izvolitev predsednika skupščine,
preštevalca glasov ter določitev zapisnikar-
ja in notarja.

Uprava in nadzorni svet predlagata sk-
lep:

– za predsednika 17. seje skupščine
Adriatic Zavarovalne družbe, d.d., se izvoli
Marko Globevnik,

– za preštevalca glasov se določi Kar-
men Š. Piško,

– za zapisnikarja seje skupščine se dolo-
či Zmaga Pahor,

– za notarko se določi Nevenka Kovačič
iz Kopra.

2. Preoblikvoanje razreda prednostnih
participativnih delnic.

Uprava in nadzorni svet predlagata skle-
pe:

2.1. Delnice razreda prednostnih partici-
pativnih delnic se preoblikujejo v navadne
delnice.

2.2. Po preoblikovanju prednostnih par-
ticipativnih delnic v navadne delnice je os-
novni kapital družbe razdeljen na 892.239
navadnih delnic.

V skladu z določili 304. in 306. člena
zakona o gospodarskih družbah bo na
skupščini izvedeno tudi ločeno glasovanje
razreda prednostnih participativnih delničar-
jev.

Uprava in nadzorni svet predlagata da
delničarji razreda prednostnih participativ-
nih delnic sprejmejo z ločenim glasovanjem
naslednji izredni sklep:

– daje se soglasje k sklepu, da se 7.499
prednostnih participativnih delnic preobli-
kuje v navadne delnice.

2.3. Na podlagi sklepa skupščine o
preoblikovanju prednostnih participativnih
delnic v navadne delnice se spremeni 7. člen
statuta družbe, ki se po novem glasi: “Os-
novni kapital družbe znaša 892,239.000 SIT
in je razdeljen na 892.239 navadnih delnic.
Nominalna vrednost vsake delnice je 1.000
SIT. Vse delnice so imenske delnice.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
delničarji razreda prednostnih participativ-
nih delnic sprejmejo z ločenim glasovanjem
naslednji izredni sklep:

– daje se soglasje, da se glede na preob-
likovanje prednostnih participativnih delnic
v navadne delnice spremeni 7. člen statuta
družbe, ki se po novem glasi: “Osnovni ka-
pital družbe znaša 892,239.000 SIT in je
razdeljen na 892.239 navadnih delnic. No-
minalna vrednost vsake delnice je 1.000
SIT. Vse delnice so imenske delnice.

3. Sprememba osnovnega kapitala druž-
be.

3.1. Izključitev predkupne pravice obsto-
ječih delničarjev do nakupa novih delnic.

Uprava in nadzorni svet predlagata sk-
lep:

3.1.1. Prednostna pravica obstoječih del-
ničarjev do nakupa navadnih delnic nove
izdaje v višini 397,761.000 SIT se izključi.

3.2. Povečanje osnovnega kapitala druž-
be z izdajo novih delnic.

Uprava in nadzorni svet predlagata skle-
pe:

3.2.1. Osnovni kapital družbe se poveča
z novimi vložki, in sicer za 397,761.000
SIT.

3.2.2. Nova nominalna vrednost osnov-
nega kapitala družbe znaša 1.290,000.000
SIT.

3.2.3. Za povečani kapital se izda
397.761 novih navadnih delnic, ki dajejo
njihovim imetnikom pravice v skladu s sta-
tutom družbe. Nominalna vrednost ene del-
nice je 1.000 SIT.

3.2.4. Delnice nove izdaje glasijo na ime
in so prenosljive v skladu z določili statuta
in določili zakona o trgu vrednostnih papir-
jev samo med prevzemniki celotne izdaje iz
3.2.5. sklepa 3. točke dnevnega reda.

3.2.5. Celotno izdajo novih delnic prev-
zamejo, na podlagi že izkazanih interesov
za nakup, 9 vnaprej znanih kupcev.

3.2.6. Cena 1 delnice je 1.000 SIT.

3.2.7. Prevzemniki morajo delnice v ce-
loti vpisati in vplačati v roku 14 dni od
vpisa sklepa o povečanju osnovnega kapita-
la v sodni register. Za sprejem sklepa za
izvedbo vpisa in vplačila delnic je poob-
laščena uprava družbe.

3.2.8. Delnice bodo izdane v nemateria-
lizirani obliki. Za izvedbo vpisa delnic v
centralni register klirinško depotne hiše je
pooblaščena uprava družbe.

3.2.9. Na podlagi sklepov skupščine o
povečanju osnovnega kapitala družbe se
spremeni 7. člen statuta družbe, ki se po
novem glasi: Osnovni kapital družbe znaša
1.290,000.000 SIT in je razdeljen na
1,290.000 navadnih delnic. Nominalna vred-
nost vsake delnice je 1.000 SIT. Vse delnice
so imenske delnice.

V skladu z določili 304. in 306. člena
zakona o gospodarskih družbah bo na
skupščini izvedeno tudi ločeno glasovanje
razreda prednostnih participativnih delničar-
jev.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
delničarji razreda prednostnih participativ-
nih delnic sprejmejo z ločenim glasovanjem
naslednji izredni sklep:

– daje se soglasje k vsem sklepom 3. toč-
ke dnevnega reda.

4. Sprejem dopolnjenega in spremenje-
nega statuta družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata sk-
lep:

4.1. Sprejme se dopolnjeni in spreme-
njeni statut Adriatic Zavarovalne družbe
d.d., Koper, po predlogu.

V skladu z določili 304. in 306. člena
zakona o gospodarskih družbah bo na
skupščini izvedeno tudi ločeno glasovanje
razreda prednostnih participativnih delničar-
jev.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
delničarji razreda prednostnih participativ-
nih delnic sprejmejo z ločenim glasovanjem
naslednji izredni sklep:

– daje se soglasje k dopolnitvam in spre-
membam statuta Adriatic Zavarovalne druž-
be, d.d., Koper.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.

Gradivo za dnevni red s predlogi skle-
pov in predlaganimi dopolnitvami in spre-
membami statuta so delničarjem na vpogled
od dneva objave tega sklica dalje v tajništvu
družbe v Kopru, Ljubljanska 3a, vsak de-
lovnik od 7.30 do 15. ure.

V skladu z 41. členom statuta družbe je
pogoj za udeležbo na skupščini in uresniče-
vanje pravice do glasovanja, pisna prijava
udeležbe pri upravi družbe, vsaj 3 dni pred
sklicano sejo.

V primeru, da skupščina ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje isti dan ob 14.30. Na
ponovljenem zasedanju bo skupščina veljav-
no odločala, ne glede na višino na seji pri-
sotnega kapitala.

Sejna soba družbe bo odprta od 12. ure
dalje.

Adriatic Zavarovalna družba, d.d.,
Koper

uprava družbe

Ob-1896

Na podlagi 6.3. točke statuta družbe
FMR, Podjetje za financiranje, marketing in
razvoj, d.d., sklicujem

3. redno skupščino
družbe FMR, d.d.,

ki bo v torek, 17. junija 1997 ob 11. uri
na sedežu družbe v Idriji, Lapajnetova 9.

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev or-

ganov skupščine in potrditev dnevnega re-
da.

Predlog sklepov: izvoli se predsedujoči
skupščine in imenuje se notar po predlogu
direktorja, predlagani dnevni red se potrdi.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 1996 in predloga o delitvi
dobička iz leta 1996 in prejšnjih let.

Predlog sklepov: sprejme se letno poro-
čilo družbe za leto 1996 in sprejme se pred-
log o delitvi dobička iz leta 1996 in prejš-
njih let na podlagi mnenja nadzornega sveta
in mnenja pooblaščenega revizorja k raču-
novodskim izkazom družbe.

3. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta družbe v predlaganem
besedilu.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
1997.

Predlog sklepa: za revizijo računovod-
skih izkazov družbe za leto 1997 se imenuje
predlagana revizijska družba.

5. Določitev višine sejnine za člane nad-
zornega sveta družbe.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta družbe se priznajo sejnine v predlagani
višini.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k

posameznimi točkam dnevnega reda so del-
ničarjem na vpogled v tajništvu družbe od
dneva objave sklica do dneva skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščen-
ci, katerih pisno napoved udeležbe je druž-
ba prejela vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno.

Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila skepčna, se skupščina ponovi istega dne
ob 11.30 v istih prostorih, na kateri se ve-
ljavno odloča ne glede na višino zastopane-
ga  kapitala.

FMR, d.d.,
direktor
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Ob-1897

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in 32. člena statuta družbe
ČZP Večer, d.d., Maribor, Svetozarevska
14, sklicujem

3. skupščino delniške družbe
ČZP Večer, d.d.

ki bo dne 18. 6. 1997 ob 11. uri na sede-
žu družbe ČZP Večer, d.d., Maribor, Sveto-
zarevska ul. 14/IV, soba 414.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da

je na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko zaseda.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine –
predsednika in dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: skupščina izvoli na pred-
log uprave in nadzornega sveta za predsed-
nika skupščine Slavka Vizoviška in za pre-
števalca glasov Francija Ilca in Marjano Vo-
bovnik Leljak.

3. Sprejem dnevnega reda 3. skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-

gani dnevni red.
4. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la za leto 1996 ter delitev nerazporejenega
dobička za leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina sprejme na
predlog uprave in na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta letno poročilo za
leto 1996.

Nerazporejeni čisti dobiček iz leta 1996
v znesku 110,484.793,02 SIT se razporedi,

– v znesku 40,484.793,02 SIT kot neraz-
deljeni dobiček,

– v znesku 70,000.000 SIT za dividende.
Na vsako delnico se izplača dividenda v

bruto višini 273,51 SIT.
5. Obravnava in imenovanje pooblašče-

nega revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa nadzornega sveta:

skupščina imenuje revizijsko hišo Coopers
& Lybrand, d.d., Ljubljana, da opravi revi-
zijo poslovanja družbe za leto 1997.

6. Določitev zneskov sejnin članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina v skladu z 276.
členom zakona o gospodarskih družbah, gle-
de na finančni položaj družbe in v skladu z
nalogami ter odgovornostjo članov nadzo-
rnega sveta določi neto zneske sejnin za
vsako sejo v višini 50.000 SIT za člane in v
višini 83.000 SIT za predsednika nadzorne-
ga sveta.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skladno z določili 32. člena statuta druž-

be, se skupščine lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in
zastopniki, ki bodo svojo udeležbo pisno
prijavili upravi družbe vsaj tri dni pred za-
sedanjem skupščine.

Morebitne nasprotne predloge naj delni-
čarji pošljejo upravi družbe v roku enega
tedna po objavi sklica skupščine, da jih le-ta
objavi v smislu 288. člena zakona o gospo-
darskih družbah.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne,
to je 18. 6. 1997 ob 12. uri v istih prostorih.
Po ponovnem sklicu bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Udeležence skupščine prosimo, da se pri-
javijo na skupščino pol ure pred začetkom
zasedanja. Najavljeni udeleženci so dolžni
podpisati seznam prisotnih delničarjev ozi-
roma pooblaščencev ter prevzeti glasovalne
lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo
na skupščini.

Gradivo za sejo skupščine, celoviti pred-
logi sklepov za vsako točko dnevnega reda
in druga gradiva, so delničarjem na vpogled
v tajništvu družbe, vsak delovnik med 9. in
12. uro.

ČZP Večer, d.d.,
direktor

Št. 002907 Ob-1898

Na podlagi 40. člena statuta družbe Me-
nina, proizvdonja pogrebne opreme, d.d.,
Kamnik, direktor družbe sklicuje

3. skupščino družbe

ki bo v četrtek, dne 19. 6. 1997 ob 13. uri
na sedežu družbe, Šmarca, Trg padlih bor-
cev 3.

Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine

se izvoli Ido Janežič, za preštevalko glasov se
izvoli Majdo Kladnik, za sestavo notarskega
zapisnika skupščine pa se imenuje notar Jože
Rožman iz Domžal, Kolodvorska 9 a.

2. Potrditev letnega poročila za leto 1996
z mnenjem revizorja in mnenjem nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo
za leto 1996 v vsebini kot ga predlaga upra-
va in z mnenjem nadzornega sveta ter revi-
zijskim poročilom.

3. Sprejem sklepa o uporabi dobička za
leto 1996.

Predlog sklepa:
1. Čisti dobiček poslovnega leta in ne-

razdeljeni dobiček iz preteklih let v revalo-
rizirani višini na dan 31. 12. 1996 znaša
212,378.635,74 SIT in se na dan 1. 1. 1997
razporedi tako, da se:

a) 55,930.600 SIT izplača delničarjem za
dividende v znesku 1.100 SIT bruto na del-
nico,

b) 156,448.035,74 SIT zadrži kot neraz-
porejeni dobiček.

2. Družba bo delničarjem izplačala divi-
dende najkasneje v roku 30 dni po sprejemu
sklepa.

4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega sve-

ta se kot predstavniki delničarjev, za na-
slednje dveletno mandatno obdobje od 24. 6.
1997, izvolijo Peter Velkavrh, Tone Pengov
in Ida Janežič.

5. Določitev nagrade članom nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta, ki niso zaposleni v družbi, za vsako ude-
ležbo na seji nadzornega sveta pripada na-
grada v višini 27.000 SIT neto.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Šmarci, Trg padlih borcev 3, v splošno
kadrovskem sektorju vsak delovni dan med
9. in 12. uro.

Delničarji lahko v 7 dneh po objavi tega
sklica pošljejo pisno obrazložene nasprotne
predloge.

Glasovanje na skupščini bo javno. Vsa-
ka delnica daje delničarjem en glas. Zase-
danja skupščine se lahko udeležijo delni-
čarji – imetniki delnic z oznako A, B in C
sami, ali po svojem pooblaščencu oziroma
zakonitem zastopniku, ki svojo udeležbo na
skupščini prijavijo družbi vsaj tri dni pred
zasedanjem skupščine in so vpisani v del-
niško knjigo pri Menini, d.d., na dan zase-
danja skupščine.

Če skupščina ob uri sklica ne bo skepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne t.j.
19. 6. 1997 ob 14. uri na istem mestu. Na
ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Menina, d.d., Kamnik
direktor

Ob-1899

Na podlagi statuta Poteza, borzna druž-
ba, d.d., Ljubljana sklicujemo

5. sejo skupščine
delniške družbe Poteza,

ki bo dne 18. 6. 1996 ob 15. uri v poslov-
nih prostorih Poteza, d.d., Miklošičeva 7a,
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev njenih organov in no-
tarja.

Predlog sklepa: skupščino vodi predsed-
nik skupščine Branko Drobnak, za notarja
pa se imenuje Bojan Podgoršek.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
3. Letno poročilo o poslovanju družbe

za leto 1996 in revizijsko poročilo za leto
1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju družbe za leto
1996 in revidirani finančni izkazi po pred-
logu uprave družbe.

4. Predlog delitve čistega dobička.
Predlog sklepa: čisti dobiček se razdeli

po predlogu uprave.
5. Povečanje osnovnega kapitala druž-

be.
Predlog sklepa: sprejme se predlgano po-

večanje osnovnega kapitala družbe.
6. Imenovanje revizorja za poslovno le-

to 1997.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

poslovno leto 1997 se imenuje predlagana
revizijska družba.

7. Potrditev spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane

spremembe statuta.
8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet se izvo-

lijo trije predlagani člani.
9. Razno.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave družbe vsak
delovni dan od 10. do 13. ure.

Pravico do sodelovanja imajo delničarji,
ki so vpisani v delniški knjigi Poteza, d.d.,
na dan 30. 5. 1997.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Glasuje se lahko na naslednje načine:

1. Z osebno udeležbo.
2. S pooblastilom: pooblastilo mora

biti pisno in vsebovati splošne podatke
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pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo
mora biti oddano ob prijavi udeležbe na
skupščini.

Kolikor ne bo dosežena sklepčnost
skupščine, bo ponovno zasedanje skupščine
dne 19. 6. 1997 ob 15. uri v istih prostorih.

Poteza, d.d.,
uprava družbe

Ob-1900

Na podlagi določila 36. in 37. člena sta-
tuta Alchrom, d.d., Ruše, sklicuje nadzorni
svet družbe

3. skupščino
družbe Alchrom, d.d.,

ki bo dne 20. 6. 1997 v novem obratu
Jugova 5, Ruše, ob 14. uri.

Predlagani dnevni red.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev dnev-
nega reda.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.

2. Izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa: potrdi se:
a) predlagani predsednik skupščine Zvo-

nimir Seško,
b) predlagana verifikacijska komisija –

Magda Colnar in Irena Bombek,
c) predlagani notar Stanislav Bohinc.

3. Poročilo o poslovanju družbe za po-
slovno leto 1996 in obravnava revizijskega
poročila.

Družba je zaključila poslovanje s pozi-
tivnim rezultatom.

Ustvarjeni dobiček je bistveno manjši kot
je bil leto poprej zaradi pretežno izvozno
orientirane proizvodnje. Celotni prihodek se
je povečal za 15%, od tega na domačem
trgu za 4% in na tujem trgu za 19%. Rast
stroškov proizvodnje je nad inflacijsko stop-
njo. Celotni dobiček znaša 3,191.415,70 SIT
in je enak neto dobičku zaradi olajšav pri
plačilu davka iz dobička zaradi investira-
nja. Zadane razvojne naloge so bile v celoti
realizirane.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem sklepa.

Predlog sklepa: sprejme se podano poro-
čilo poslovanja družbe Alchrom za leto 1996
po predlogu, z dodanim poročilom revizij-
ske družbe.

4. Delitev dobička

– neto dobiček za leto 1996 –
3,191.415,70,

– nerazporejen dobiček iz leta 1995 –
1,107.451,67,

– revalorizacijski učinki iz leta 1995 –
475.796.

Skupaj 4,774.663,37.
Uprava in nadzorni svet predlagata spre-

jem sklepa. Z ozirom na relativno majhen
ustvarjen dobiček in neizpolnjen rezervni
sklad, se predlaga:

Predlog sklepa:
– neto dobiček v letu 1996 v višini –

3,191.415,70,

– neto dobiček iz leta 1995 v višini –
1,107.451,67,

– revalorizacijski učinki v višini –
475.796.

Skupaj 4,774.663,37,

se v celoti prenese v rezervni sklad družbe.

5. Imenovanje revizijske družbe za revi-
zijo računovodskih izkazov družbe Alchrom
za poslovno leto 1997.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se za revizorja imenuje družba P & S Revi-
zija, Linhartova 1, Ljubljana. To je družba,
ki je opravila revizijo računovodskih izka-
zov zadnjih dveh let.

Predlog sklepa: potrdi se predlagana re-
vizijska družba.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vsaka delnica daje delničarju 1 glas.
Delničar lahko pooblasti tretjo osebo, če

jo pooblasti z pismenim pooblastilom, ki ga
deponira na sedežu družbe. Pooblastilo mo-
ra overiti notar.

Po sklepu nadzornega sveta lahko delni-
čarji, ki so v klubu aktivnih delničarjev,
pooblastijo svojega predsednika, da jih za-
stopa na skupščini, skladno z zapisnikom,
ki je deponiran na sedežu družbe, brez ove-
ritve notarja.

Celotno gradivo za skupščino je na vpo-
gled na sedežu družbe v Rušah, Mariborska
c. 5, vsako sredo od 10. do 12. ure.

Alchrom, d.d.,
predsednik nadzornega sveta

Št 136 Ob-1901

Uprava in nadzorni svet delniške družbe
Kemofarmacija, d.d., Ljubljana, na podlagi
VIII. 3. člena statuta delniške družbe skli-
cujeta

3. skupščino
delniške družbe,

ki bo dne 19. junija 1997, ob 10. uri v
prostorih Kemofarmacije, d.d., Cesta na Br-
do 100, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-
nov skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost in
izvolijo se organi skupščine po predlogu
uprave.

2. Letno poročilo družbe za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-

lo družbe za leto 1996.
3. Razdelitev dobička za leto 1996.
Predlog sklepa: čisti dobiček družbe v

višini 279.514,961,36 SIT se razporedi na:
– rezerve družbe v višini 139,700.000

SIT,
– za dividende 61,686.800 SIT,
– nerazporejeni dobiček v višini

78,128.161,36 SIT.
Oblikuje se sklad lastnih delnic iz sred-

stev rezerv v višini 88,000.000 SIT, v skla-
du z 240. členom zakona o gospodarskih
družbah.

Dividende v znesku 70 SIT bruto na del-
nico pripadajo delničarjem, ki so vpisani v
delniško knjigo na dan sklica skupščine in
se izplačajo delničarjem najkasneje do
15. 10. 1997.

4. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: spremeni se VI. 2 člen

statuta družbe tako, da se po novem glasi:
“Uprava ima 4 člane, ki jih imenuje nadzor-
ni svet. Upravo sestavljajo predsednik, dva
podpredsednika in član uprave, ki jih ime-
nuje Nadzorni svet. Mandat uprave traja 5
let, z možnostjo ponovnega imenovanja.”

5. Imenovanje finančnega revizorja druž-
be za poslovno leto 1997.

Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 1997 se imenuje revizijska družba
KPMG iz Ljubljane.

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v tajništvu družbe
v prostorih Kemofarmacije, d.d., Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, vsak delovni dan v ted-
nu med 10. in 12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
navadnih delnic oziroma njihovi poob-
laščenci ali zakoniti zastopniki in vodja pro-
grama notranjega odkupa. Glasuje se oseb-
no ali po pooblaščencu oziroma zastopniku,
in sicer na podalgi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob vstopu v dvorano. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno
in mora biti pred ali ob sklicu predloženo
družbi.

V primeru, da skupščina ne bo sklepčna
ob času sklica, bo ponovno zasedanje
skupščine družbe istega dne ob 12. uri na
mestu prvega sklica. Ob ponovljenem skli-
cu skupščina veljavno odloča, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Vljudno prosimo vse delničarje oziroma
njihove zastopnike, da svojo udeležbo na
skupščini predhodno pisno priglasijo v taj-
ništvu družbe do ponedeljka 16. 6. 1997.

Kemofarmacija, Ljubljana,
predsednik uprave

predsednik nadzornega sveta

Št. 114/97 Ob-1905

Uprava družbe na podlagi 283. člena za-
kona o gospodarskih družbah in 8.4. člena
statuta družbe vabi delničarje na

2. sejo skupščine
družbe Dnevnik, Časopisna družba, d.d.,

Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana,
ki bo v četrtek, 19. 6. 1997 ob 10. uri v

sejni sobi Svobodnih sindikatov Slovenije v
2. nadstropju Kopitarjeve 4, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: uprava otvori skupščino

in ugotovi sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: izvolijo se delovna telesa skupščine
po predlogu.

3. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju Dnevnika, d.d. za leto 1996.

Predlog sklepa uprave in na podlagi po-
zitivnega mnenja revizorja in nadzornega
sveta: sprejme se poročilo o poslovanju
Dnevnika, d.d. za leto 1996 po predlogu.

4. Obravnava in odločanje o delitvi re-
valoriziranega nerazporejenega čistega do-
bička iz preteklih let in čistega dobička iz
leta 1996.

Predlog sklepa uprave in na podlagi mne-
nja nadzornega sveta: sprejme se delitev re-
valoriziranega nerazporejenega čistega do-
bička iz preteklih let in čistega dobička iz
leta 1996 po predlogu.

5. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe in dopolni-
tve statuta v predloženem besedilu.

6. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja za leto 1997.
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Predlog sklepa nadzornega sveta: sprej-
me se sklep o imenovanju revizorja po pred-
logu.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih bodo na dan 12. 6. 1997
delnice delniške družbe Dnevnik, d.d. vknji-
žene v delniški knjigi družbe, ki se vodi v
centralnem registru pri Klirinško depotni
družbi, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas traja-
nja pooblastilnega razmerja shranjeno na se-
dežu družbe.

Pravica do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delni-
čarji, ki bodo sami ali preko svojih zakoni-
tih zastopnikov ali pooblaščencev pisno pri-
javili svojo udeležbo na skupščini najmanj
3 dni pred skupščino (do 10. ure dne 16. 6.
1997) v tajništvo splošne službe Dnevnika,
d.d. ter istočasno deponirali pisna dokazila
o pooblastitvi in zakonitem zastopanju, če
niso shranjena na sedežu družbe.

Vsa predložena pooblastila in dokazila o
zakonitem zastopanju so do konca skupšči-
ne 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 začetkom zasedanja skupščine
zglasijo v sprejemni pisarni pri preštevalcih
glasov, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovalne lističe, 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 predlog sprememb in do-
polnitev statuta ter ostalo gradivo in druge
informacije so delničarjem na vpogled v
splošni službi Dnevnika, Kopitarjeva 2,
Ljubljana vsak delovnik od 8. do 10. ure.

Vabljene prosimo, da svoje nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pošljejo upravi pisno z obrazložitvijo
priporočeno po pošti ali neposredno na se-
dežu družbe v 7 dneh po objavi sklica v
Uradnem listu RS ter s tem upravi omogoči-
jo pripravo njenih 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
zastopanega osnovnega kapitala.

Dnevnik, d.d.
uprava

Ob-1902

Na podlagi določil 10. člena statuta del-
niške družbe TRO, tovarna rezalnega orod-
ja, d.d., uprava družbe sklicuje

4. sejo skupščine
delničarjev,

ki bo dne 16. 6. 1997 ob 12. uri v prosto-
rih sejne sobe na sedežu družbe, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, predhodna ugo-
tovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega
reda.

Predlog sklepa: na podlagi ugotovljene
sklepčnosti skupščina potrjuje dnevni red.

2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika

skupščine, preštevalca glasov in notarja po
predlogu.

3. Začetek stečajnega postopka družbe
TRO, d.d.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani za-
četek stečajnega postopka družbe TRO, d.d.

4. Ustanovitev družbe z omejeno odgo-
vornostjo.

Predlog sklepa: ustanovi se družba z
omejeno odgovornostjo.

5. Ustanovitev invalidskega podjetja.
Predlog sklepa: skupščina sprejema sk-

lep o začetku ustanavljanja invalidskega
podjetja.

6. Pobude in mnenja delničarjev.
Z udeležbo na skupščini se delničar iz-

kaže z začasnico ali potrdilom o lastništvu
oziroma pisnim pooblastilom delničarja in
njegovo začasnico o vplačanih delnicah.
Pooblastila za zastopanje na skupščini je
potrebno dati v hrambo na sedežu delniške
družbe vsaj tri dni pred zasedanjem skupš-
čine.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne v pisni obliki.

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni pred začetkom zasedanja.
V sprejemni pisarni najavljeni udeleženci
podpišejo seznam prisotnih delničarjev ozi-
roma pooblaščencev ter prevzamejo glaso-
valne lističe, ki služijo kot vpisnica za ude-
ležbo na skupščini. Sklepi pod 3., 4. in 5.
točko sprejemajo delničarji s 3/4 prisotnih
glasov na skupščini, ostali sklepi se glasuje-
jo z navadno večino prisotnih glasov. Gra-
divo s predlogi sklepov so delničarjem na
vpogled v poslovnih prostorih uprave na
sedežu družbe vsak delovni dan od 8. do 12.
ure.

Vabljene prosimo, da svoje pripombe in
nasprotne predloge oziroma dopolnitvene
predloge pisno sporočijo upravi v sedmih
dneh od objave sklica. Uprava bo o uteme-
ljenih predlogih sprejela svoja stališča in o
spreminjevalnih predlogih najpozneje 12 dni
po sklicu skupščine, obvestila vse imenske
delničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na prisotno šte-
vilo delnic.

TRO, d.d.
uprava

Ob-1903

Na podlagi določil v 8.3. in 10.1. točkah
statuta delniške družbe Hotel Slavija Mari-
bor, Vita Kraigherja 3, uprava in nadzorni
svet, d.d., sklicujeta

2. sejo skupščine
delniške družbe Hotela Slavija Maribor,

ki bo v ponedeljek 16. 6. 1997 ob 12. uri
v Slovenski sobi hotela Slavija, Vita Kraig-
herja 3, Maribor.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika skupščine, določitev preštevalcev
glasov ter imenovanje notarja.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, imenujejo se preštevalci glasov
in notar.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

delničarjev in zastopanega osnovnega kapi-
tala.

3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
4. Obravnava in sprejem poročila o po-

slovanju delniške družbe v letu 1996, mne-
nja nadzornega sveta in revizorja in predlog
delitve dobička.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju d.d. v letu 1996.

Sprejme se mnenje nadzornega sveta d.d.
o poročilu o poslovanju d.d. v letu 1996 ter
revizijsko poročilo revizijske hiše Auditor.

Sprejme se predlagana delitev čistega do-
bička.

5. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja delniške družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: za izdelavo revizijskega
poročila računovodskih izkazov za leto 1997
se imenuje revizijsko hišo Auditor, revizij-
ska družba, d.o.o., Ptuj.

Opomba: predlagatelja vseh usklajeval-
nih predlogov sta uprava in nadzorni svet.

Čas zasedanja skupščine: skupščina je
sklicana za 16. junija 1997 s pričetkom ob
12. uri. Če ob prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupšči-
ne določi za dne 16. junija 1997 ob 13. uri.
Na ponovnem zasedanju skupščine veljav-
no odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Sejna dvorana bo odprta od 11. ure, to je
eno uro pred pričetkom seje skupščine do
pričetka seje skupščine. Glasovnice se bodo
delile udeleženim delničarjem, zastopnikom
ali pooblaščencem do pričetka seje skupšči-
ne pod spodaj navedenimi pogoji.

Pogoji udeležbe na seji skupščine: skupš-
čine 2. seje skupščine delniške družbe Ho-
tela Slavija Maribor se lahko udeležijo vsi
delničarji, v korist katerih delnice delniške
družbe so vknjižene na računu vrednostnih
papirjev, ki se vodi pri Klirinški depotni
družbi (KDD), zakoniti zastopniki oziroma
njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom
ob predložitvi dokazov o zakonitem zasto-
panju.

Uresničevanje glasovalne pravice na
skupščini je dopustno le, če tisti, ki se želi
udeležiti skupščine (udeleženec: zastopnik
delničarja – pravne osebe ali pooblaščenec
enega ali več delničarjev) vsaj pet dni pred
zasedanjem skupščine družbi pisno prijavi
svojo udeležbo.

Prijava se šteje za pravočasno, če prispe
na sedež družbe najmanj 5 dni pred dnem
skupščine, pri čemer se šteje dan zasedanja
v ta rok.

Pooblastila: pooblastilo mora biti pisno.
Za fizične osebe mora vsebovati ime in prii-
mek ter naslov pooblastitelja in pooblaš-
čenca, kraj in datum ter podpis pooblastite-
lja; za pravne osebe pa ime in priimek in
naslov zastopnika ali pooblaščenca. Če se
daje pooblastilo za mladoletnega delničar-
ja, mora pooblastilo izpolniti in podpisati
zakoniti zastopnik, mati ali oče. V primeru
skrbništva je to skrbnik ob predložitvi pri-
volitve pristojnega Centra za socialno delo.
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Gradiva ter predlogi sklepov k posamez-
nim točkam dnevnega reda so na vpogled
na sedežu družbe Maribor, Vita Kraigherja
3, v času od 12. 5. 1997 dalje vsak delovni
dan od 9. do 12. ure po tel. 062/211-249;
odgovorna oseba za dajanje podatkov je
Marjetka Sagaj.

Hotel Slavija, Maribor
uprava družbe

Ob-1906

Na podlagi določil 71. člena statuta del-
niške družbe IMP Projektivni biro, d.d.,
Ljubljana, sklicujeta nadzorni svet in direk-
tor IMP Projektivni biro, d.d.

3. redno skupščino
IMP Projektivni biro, d.d.,

ki bo dne 17. 6. 1997 ob 14. uri v prosto-
rih družbe, Dunajska 7, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-
ni skupščine in notar.

2. Poročilo o poslovanju IMP Projektiv-
ni biro, d.d., v letu 1996 z letnim obraču-
nom za leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo uprave in letni obračun IMP Projek-
tivni biro, d.d., za leto 1996, z mnenjem
nadzornega sveta.

3. Vprašanja, predlogi in pobude delni-
čarjev.

Opozorilo:
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-

na, bo ponovno zasedanje istega dne, to je
17. 6. 1997 ob 15. uri, v istih prostorih. Po
ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

IMP Projektivni biro
direktor družbe

Št. 137 Ob-1907

Na podlagi 7.3. člena statuta delniške
družbe sklicuje uprava

3. sejo skupščine
Delo Revije, d.d., Ljubljana,

ki bo v četrtek, 19. 6. 1997 s pričetkom
ob 14. uri v okrogli sejni sobi v pritličju
stolpnice, Dunajska 5, Ljubljana, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev nje-
nih organov.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izvolijo se predsednik skupščine ter
imenujeta preštevalca glasov in notar.

2. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe v letu 1996.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se predlagano letno poročilo
o poslovanju družbe v letu 1996.

3. Predlog udeležbe uprave pri dobičku
za leto 1996.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se predlog nadzornega sveta
za udeležbo uprave pri dobičku za leto 1996.

4. Sprejem delitve čistega dobička za le-
to 1996.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se predlog delitve čistega do-
bička in predlagana višina dividende.

5. Predlog imenovanja revizorja za leto
1997.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za revizorja za leto 1997 se imenuje
družba Coopers & Lybrand.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležence na skupščini se delničar

ali njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom
o imetništvu delnic oziroma s pisnim poob-
lastilom delničarja in njegovim potrdilom o
imetništvu delnic. Za glasovalno pravico na
seji skupščine se upošteva stanje imetništva
zavedenega v delniško knjigo dne 14. 6.
1997 v skladu z določili ZGD.

Delničarji ali njihovi pooblaščenci se
morajo javiti v sejni sobi, ki je predvidena
za sklic skupščine najmanj eno uro pred
pričetkom skupščine. Udeleženci skupščine
se morajo podpisati na seznamu udeležen-
cev in prevzeti glasovalne lističe.

Kolikor ob sklicu skupščina ni sklepčna
(15%) se sklic skupščine opravi po 24 urah
v istih prostorih.

Skupščina veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Vsa gradiva so na vpogled vse delovne
dni v času od 19. 5. 1997 do 18. 6. 1997 na
sedežu družbe med 9. in 12. uro pri Mileni
Avsec (tel. 318-568).

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
v pisni obliki obrazložen in vložen na sede-
žu družbe v 10 dneh po objavi tega sklica.

Delo Revije Ljubljana
uprava

Št. 169/1 Ob-1908

Na podlagi 34. člena statuta družbe in
drugega odstavka 283. člena ZGD sklicuje
uprava

2. skupščino družbe
Gozdno gospodarstvo Novo mesto, d.d.,

Novo mesto, Gubčeva 15,
ki bo v četrtek dne 19. 6. 1997 ob 12. uri,

v sejni sobi na sedežu družbe, v Novem
mestu, Gubčeva 15.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika skupščine, dveh preštevalcev gla-
sov, zapisnikarja in notarja.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov, zapisni-
kar in notar za sestavo notarskega zapisni-
ka.

2. Ugotovitev sklepčnosti.

Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi, da je skupš-
čina sklepčna.

3. Potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.

4. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila uprave za leto 1996 z mnenjem nad-
zornega sveta in mnenjem revizijske hiše.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poslovno poročilo uprave o poslovanju druž-
be v letu 1996 z mnenjem nadzornega sveta
in revizijske hiše.

5. Delitev dobička po zaključnem raču-
nu za leto 1996.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenja nadzornega sveta se sprejme sklep
o delitvi dobička za leto 1996.

6. Imenovanje revizorja za 1997. leto.
Predlog sklepa: za revizijski pregled po-

slovanja v letu 1997 se imenuje revizijska
hiša EPIS, d.o.o., iz Celja.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predloga sklepov pod 1. in 3. točko sta

pripravila uprava in nadzorni svet.
Predloga sklepov pod 4. in 5. točko je

pripravila uprava, nadzorni svet pa je podal
mnenje.

Predlog sklepa pod 6. točko je pripravil
nadzorni svet.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pisno
pooblastilo mora biti dostavljeno družbi vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim dokumentom, zako-
niti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo z osebno izkaznico ali drugim
identifikacijskim dokumentom v sprejemni
pisarni, s podpisom potrdijo svojo prisot-
nost na skupščini in prevzamejo gradivo.

Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan pri Milanu Dragišiču dipl. ek.,
od 10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega
reda za katere žele, da so o njih pravočasno
seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo
upravi v sedmih dneh po objavi sklica.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Gozdno gospodarstvo Novo mesto, d.d.
uprava

Ob-1910

Na podlagi 8. člena statuta družbe He-
lios Sestavljeno podjetje za kapitalske na-
ložbe in razvoj, d.d., uprava sklicuje

2. sejo skupščine,

ki bo v četrtek, dne 19. 6. 1997 ob 15. uri
v prostorih družbe na Ljubljanski cesti
110 a, Domžale.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine. Imenuje se preštevalec glasov in
notar.

3. Sprejem sprememb statuta Helios
Domžale, d.d.
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Predlog sklepa:
  1. Sprejemjo se spremembe statuta v

predloženi obliki.
  2. Določi se prečiščeno besedilo statuta

v predloženi obliki.
4. Sprejem letnega poročila o poslova-

nju za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

poslovanju družbe za leto 1996.
5. Sprejem sklepa o delitvi dobička za

leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

delitev dobička.
6. Razrešitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o iz-

volitvi člana nadzornega sveta.
7. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o iz-

volitvi člana nadzornega sveta.
8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se

imenuje predlagana revizorska družba.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

sami ali po svojih pooblaščencih ali zakoni-
tih zastopnikih. Pooblaščenec se mora izka-
zati s pismenim pooblastilom.

Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci morajo udeležbo na skupščini
pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe.

Spremembe statuta so na vpogled delni-
čarjem na sedežu družbe Količevo 2, Dom-
žale, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe
Količevo 2, vsak delovni dan od 8. do 12.
ure.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo
biti pisno vloženi v roku 7 dni od objave
tega vabila in obrazloženi.

Če na prvem sklicu skupščine ne bo do-
sežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje
skupščine dne 19. 6. 1997 ob 16. uri na
istem mestu. Na ponovnem zasedanjem
skupščine se veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Helios Sestavljeno podjetje za kapitalske

naložbe in razvoj, d.d.,
uprava

Št. 56/97 Ob-1904

Na podlagi 21. člena statuta delniške
družbe sklicujem

3. skupščino
delniške družbe Galex - proizvodnja

in promet s farmacevtskimi in drugimi
proizvodi d.d., Murska Sobota,

Gregorčičeva 27/a,
ki bo dne 19. junija 1997 ob 16. uri v

sejni dvorani Zavarovalnice Triglav d.d.,
Murska Sobota, Lendavska 5.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi

skupščine in imenujeta zapisnikar in notar
po predlogu sklicatelja.

2. Letno poročilo o poslovanju delniške
družbe za leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju družbe v letu
1996.

3. Revizijsko poročilo za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se revizijsko po-

ročilo družbe za leto 1996.
4. Predlog delitve čistega dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlog deli-

tve čistega dobička in predlagana višina di-
vidende za leto 1996 na predlog uprave in v
skladu z mnenjem nadzornega sveta družbe.

5. Določitev višine sejnin predsedniku in
članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
višina sejnin predsedniku in članom nad-
zornega sveta.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: imenuje se pooblaščene-
ga revizorja družbe za leto 1997.

7. Predlog za spremembe in dopolnitve
statuta družbe.

Predlog sklepa: sprejme se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta družbe.

8. Razrešitev članov nadzornega sveta v
skladu s spremembami statuta.

Predlog sklepa: člani nadzornega sveta
se razrešijo.

9. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: izvolijo se novi člani
nadzornega sveta v predlagani sestavi.

10. Soglasje k nabavi nepremičnin.
Predlog sklepa: sprejme se predlagane

nabave nepremičnin.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti

v pisni obliki, utemeljen in vložen najka-
sneje do 26. 5. 1997 na sedežu družbe.

Seje skupščine se lahko udeležijo delni-
čarji sami ali po svojih pooblaščencih. Del-
ničarji morajo svojo ali udeležbo svojega
pooblaščenca pisno prijaviti najkasneje tri
dni pred skupščino na sedežu družbe. Poob-
laščenec se mora pred sejo skupščine izka-
zati s pisnim pooblastilom.

Gradivo, predlogi sklepov in predlagane
spremembe ter dopolnitve statuta družbe so
na vpogled delničarjem na sedežu družbe
vsak delavnik od 10. do 12. ure in sicer od
19. 5. 1997 do 18. 6. 1997.

Če skupščina ne bo sklepčna ob sklicu
bo ponovno zasedanje istega dne, to je
19. junija 1997 ob 17. uri v isti dvorani.
Skupščina bo tokrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Galex d.d., Murska Sobota
direktorica

Ob-1911

ABC trgovina d.d. Ljubljana sklicuje

1. skupščino
delniške družbe ABC Trgovina d.d.,
ki bo v četrtek dne 19. junija ob 11. uri

na sedežu družbe v Ljubljani, Wolfova 12.
Dnevni red:
1. Odprtje skupščine.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet

predlagata sprejem sklepa:
– izvoli se predsednik skupščine,
– za sestavo notarskega zapisa imenuje.
2. Poročilo začasne uprave o lastninje-

nju družbe ABC Trgovina, d.d.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet

predlagata sprejem sklepa:
Poročilo o lastninskem preoblikovanju

družbe ABC Trgovina d.d. se sprejme.

3. Sprejem letnega poročila za leto 1996
in sklepanje o delitvi dobička za leti 1993,
1994, 1995, 1996.

Začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Sprejme se letno poročilo za leto 1996.
Ugotovljeni neto dobiček za leta 1993,

1994, 1995, 1996 se razporedi po predlogu
začasne uprave.

4. Razrešitev začasnega nadzornega sve-
ta in izvolitev nadzornega sveta.

Začasni nadzorni svet predlaga sprejem
dveh sklepov:

Razreši se začasni nadzorni svet.
Za člane nadzornega sveta se izvolijo

kandidati s predlagane enotne kandidatne
liste.

5. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta:

Začasni nadzorni svet predlaga sprejem
sklepa:

Za člane nadzornega sveta se določi na-
grada po predlogu začasnega nadzornega
sveta.

7. Imenovanje revizijske družbe:
Začasna uprava in začasni nadzorni svet

predlagata sprejem sklepa:
Za pooblaščeno revizijsko hišo se ime-

nuje revizijska družba Podboršek Ljublja-
na.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Ljubljani, Wolfova 12 in sicer vse delav-
nike, razen sobot od 9. do 12. ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v enem tednu po ob-
javi tega sklica na sedežu družbe.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

navadnih delnic oznake A, B, C, D in G,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udelež-
bo na skupščini.

Vska delnica daje delničarju en glas.
Začasna uprava in člani začasnega nad-

zornega sveta se lahko udeležijo skupščine,
tudi če niso delničarji.

Prostor, v katerem bo skupščina, bo od-
prt 30 minut pred pričetkom zasedanja. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 12. uri v
istem prostoru.

Ob ponovnem sklicu bo skupščina skle-
pala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Navodila za glasovanja
O vseh točkah dnevnega reda je glasova-

nje javno.
Sklepe sprejemajo delničarji z navadno

večino oddanih glasov.
Glasuje se osebno oziroma po poob-

laščencu ali zastopniku. Pooblastilo mora
biti pisno.

ABC trgovina, d.d., Ljubljana
začasna uprava

Ob-1912

Na podlagi 6.3. točke statuta delniške
družbe Deloza, družba za proizvodnjo de-
lovne, zaščitne in ostale konfekcije, d.d. Za-
gorje ob Savi, Cesta zmage 7 sklicuje upra-
va Deloze d.d.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 2092 Št. 26 – 16. V. 1997

3. sejo skupščine
delniške družbe Deloza d.d. Zagorje ob

Savi, Cesta zmage 7
dne 20. 6. 1997 na sedežu družbe v Za-

gorju, v jedilnici Deloze d.d., Zagorje ob
Savi, Cesta zmage 7, s pričetkom ob 17. uri.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev pred-

sednika in dveh preštevalcev, imenovanje
notarja za sestavo zapisnika, ugotovitev
udeležbe in sklepčnosti ter potrditev dnev-
nega reda.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sednika skupščine, dva preštevalca in notar-
ja. Skupščina ugotovi sklepčnost in potrdi
dnevni red.

2. Poročilo o poslovanju družbe v letu
1996 z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano poročilo o poslovanju družbe v letu
1996.

3. Obravnava in odločanje o delitvi či-
stega dobička za leto 1996.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me delitev dobička za leto 1996 v predlože-
nem besedilu.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1997.

Predlog sklepa: imenuje se revizijska
družba po predlogu nadzornega sveta.

5. Razrešitev začasnega nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Z dnem 9. 2. 1996 se razreši začasni

nadzorni svet v sestavi:
1. Lukmar Milena,
2. Cvek Vita,
3. Lavrič Drago,
4. Flisek Zdenka,
5. Razboršek Elka.
6. Razrešitev dosedanjega in imenova-

nje novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razreši se dosedanji član

Razpor Aleš in imenuje novi član nadzorne-
ga sveta Martin Murovec.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vse gradivo in informacije o skupščini

so delničarjem na vpogled v splošno-ka-
drovskem sektorju vsak delovni dan od
10.30 do 12.30.

Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim poobla-
stilom delničarja in s potrdilom o lastništvu
delnic pooblastitelja.

Prijavo za udeležbo na skupščini je po-
trebno deponirati najmanj tri dni pred zase-
danjem skupščine; to velja tako za delničar-
je kot za pooblaščence. Rok za prijavo je do
17. 6. 1997.

Prijava je možna le po pošti oziroma
telefaksu, kateremu pa mora nujno slediti
tudi priporočena pošta.

Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo na sedežu družbe najmanj eno
uro pred pričetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo uro pozneje skupščina po-
novno sestala in glasovala ne glede na šte-
vilo prisotnih delnic.

Deloza, d.d.
direktor družbe

Ob-1913

Na podlagi določil prečiščenega besedi-
la statuta delniške družbe Tovarne olja Gea,
d.d. sklicuje

3. zasedanje skupščine
delniške družbe Tovarna olja Gea, d.d.

ki bo v četrtek, dne 19. junija 1997 ob
11. uri na sedežu družbe v Slovenski Bistri-
ci, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.

2. Imenovanje delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: 3. zasedanje skupščine
delniške družbe Tovarne olja Gea, d.d. vo-
dijo sledeča delovna telesa: predsednik: Mi-
lan Gerič, verifikacisjka komisija: Lidija Le-
skovar kot predsednik in Branka Jamnik ter
Anica Polanc kot preštevalki glasov, ob so-
delovanju notarja Andrej Šoemen, Trstenja-
kova 5, Ptuj.

3. Sprememba statuta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme dru-
ge spremembe statuta v predlaganem bese-
dilu.

4. Letno poročilo o poslovanju za leto
1996.

Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo o poslovanju za leto 1996 v predla-
ganem besedilu.

5. Delitev dobička.

Predlog sklepa: skupščina sprejme deli-
tev dobička Tovarne olja Gea, d.d. za leto
1996 v predlagani višini in vsebini.

6. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 1997.

Predlog sklepa: za revidiranje poslova-
nja delniške družbe Tovarne olja Gea, d.d.
Slovenska Bistrica za poslovno leto 1997
imenuje skupščina delniške družbe firmo
Iteo Revizija, podjetje za revizijo Ljubljana
d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.

Delničar, njegov zakoniti zastopnik ali
pooblaščenec se lahko udeleži skupščine,
če svojo udeležbo na skupščini pisno prijavi
družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine.

Pravočasno prijavljeni delničar, njegov
zakoniti zastopnik ali njegov pooblaščenec
se mora eno uro pred pričetkom skupščine
izkazati s potrdilom o vplačanih delnicah
ali s pisnim pooblastilom delničarja in nje-
govim potrdilom o vplačanih delnicah ra-
zen, če je pisno pooblastilo v družbi že de-
ponirano.

Besedilo predlaganih drugih sprememb
statuta, kakor tudi vsa gradiva, o katerih bo
skupščina odločala so delničarjem na vpo-
gled na sedežu družbe vsak delovnik med 8.
in 11. uro.

Če skupščina na prvem zasedanju ne do-
seže sklepčnosti, bo drugo zasedanje istega
dne ob 12. uri, z istim dnevnim redom. Na
njej se veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Vabim vas, da se skupščien osebno ali
preko pooblaščencev zanesljivo udeležite.

Tovarna olja Gea, d.d.
uprava – direktor

Št. 160 Ob-1914

Na podlagi 10.2. točke Družbene pogod-
be ČZD Kmečki glas sklicujem

3. zasedanje skupščine
družbenikov,

ki bo v torek, 27. maja 1997 ob 13. uri na
sedežu družbe, Železna c. 14, Ljubljana z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine z ugotovitvijo
sklepčnosti.

2. Imenovanje dveh članov verifikacij-
ske komisije in zapisnikarja.

3. Sprejem poslovnega poročila za leto
1996.

4. Predlog uprave družbe o delitvi čiste-
ga dobička za leto 1996.

5. Spremembe družbene pogodbe.
6. Pravila organizacije trgovanja in na-

čina prenosa poslovnega deleža družbenika.
Predlog sklepov:
1. Sklep k 2. točki: imenuje se predlaga-

na člana verifikacijske komisije in zapisni-
karja.

2. Sklep k 3. točki: sprejme se letno po-
ročilo uprave o poslovanju družbe v letu
1996.

3. Sklep k 4. točki: sprejme se predlaga-
na delitev čistega dobička za leto 1996.

4. Sklep k 5. točki: sprejmejo se predla-
gane spremembe družbene pogodbe.

5. Sklep k 6. točki: sprejmejo se pravila
organizacije trgovanja in prenosa poslovne-
ga deleža družbenika.

Gradivo za dnevni red skupščine s pred-
logi sklepov je družbenikom na voljo in
vpogled v Oddelku za pravne, kadrovske in
splošne zadeve družbe, vsak delovni dan od
13. do 15. ure.

Verifikacijska komisija bo 15 minut pred
pričetkom zasedanja skupščine družbeni-
kom oziroma pooblaščencem razdelila gla-
sovnice in jih vpisala v seznam prisotnih.

Družbeniki glasujejo tudi tako, da dajo
pooblastilo osebi, ki bo dvignila glasovnice
in bo glasovala v njihovem imenu.

Nasprotni predlog na točke dnevnega re-
da mora biti utemeljen, vsebinsko jedrnat in
mora biti predložen direktorju družbe v ro-
ku štirih dni od prejema vabila. Če skupšči-
na ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo
zasedanje skupščine naslednji dan ob isti
uri in istih prostorih, skupščina pa bo ve-
ljavno odločala ne glede na število prisotnih
družbenikov.

O drugi točki dnevnega reda se glasuje z
dvigom rok.

ČZD Kmečki glas, Ljubljana
uprava družbe

Št. 13/97 Ob-1915

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in statuta družbe uprava
sklicuje

4. sejo skupščine
IGM Strešnik, d.d., Dobruška vas 45,

Škocjan,
ki bo v petek, 20. 6. 1997 ob 15. uri v

dvorani Občine Škocjan.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in
sprejem dnevnega reda.
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Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli se predsednik skupščine,
dva preštevalca glasov in imenuje notar ter
potrdi predlagani dnevni red.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-

lo za leto 1996.
3. Sklepanje o delitvi dobička na separa-

ciji za proizvodnjo peščenih agregatov.
Predlog sklepa: dobiček na separaciji se

razdeli po predlogu uprave.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se

imenuje predlagana revizijska družba.
5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o obli-

kovanju sklada lastnih delnic.
6. Sklepanje o delitvi čistega dobička.
Predlog sklepa: čisti dobiček se razdeli

po predlogu uprave družbe.
7. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

sprememba statuta družbe.
8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za predlagani dnevni red

skupščine je na vpogled na sedežu družbe
vse delovne dni od 10. do 12. ure. Predlogi
delničarjev so lahko le pisni, obrazloženi in
vloženi v sedmih dneh po objavi tega sklica
na sedežu družbe.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
lahko glasujejo na skupščini le, če so ude-
ležbo pismeno prijavili 3 dni pred pričet-
kom skupščine v vodstvu družbe.

Pooblastila pooblaščencev morajo biti pi-
sna. Sklepi se sprejemajo z navadno večino
glasov, razen sklepa pod 7. točko, ki se
sprejema s tričetrtinsko večino.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 16. uri v
istem prostoru.

Pri ponovnem sklicu bo skupščina odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Dvorana Občine Škocjan bo odprta pol
ure pred uradnim začetkom.

IGM Strešnik, d.d.
uprava

Ob-1947

Na podlagi določil 27. in 30. člena statu-
ta delniške družbe “Vektor”, d.d., sklicuje
uprava družbe

4. redno skupščino
delniške družbe “Vektor”, d.d.,

ki bo v torek, dne 17. junija 1997 ob 10.
uri v poslovnih prostorih družbe v Trzinu,
Motnica 11/I. nadstropje (sejna soba) in sku-
paj z nadzornim svetom predlaga naslednji
dnevni red in sklepe skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave in nadzorne-
ga sveta se izvolijo delovna telesa skupšči-
ne.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe v letu 1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju družbe “Vek-
tor”, d.d. v letu 1996 po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta družbe.

3. Delitev dobička za leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev dobička po predlogu uprave in nad-
zornega sveta družbe.

Dividende pripadajo delničarjem, ki so
na dan sklica skupščine vpisani pri KDD –
Centralni klirinško depotni družbi, d.d.,
Ljubljana.

4. Odstop člana NS.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

razrešitev člana NS.

5. Imenovanje novega člana NS.

Predlog sklepa: imenuje se član NS po
predlogu NS.

6. Imenovanje revizijske družbe za leto
1997.

Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-
sko družbo za leto 1997 skupščina imenuje
družbo KPMG Slovenija, d.o.o., iz Ljublja-
ne, Dunajska c. 21.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Nasprotni predlog delničarjev mora biti
v pisni obliki, obrazložen in vložen v sed-
mih dneh po objavi sklica.

Delničarje lahko skladno s statutom
družbe in pravili zastopa na skupščini poob-
laščenec.

Glasovanje o vseh točkah dnevnega reda
bo potekalo na podlagi glasovnic, ki jih bo-
do prejeli delničarji ob vstopu v sejno dvo-
rano.

Glasovalno pravico lahko delničar ure-
sničuje preko pooblaščenca.

Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (ime in priimek, naslov,
EMŠO oziroma firmo in sedež) o pooblasti-
telju in pooblaščencu ter podpis pooblasti-
telja.

Gradivo bo na vpogled na sedežu družbe
v Trzinu, Motnica 11, v tajništvu kadrov-
sko-splošnega sektorja.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne, to je
17. 6. 1997 ob 11. uri, v istem prostoru.

Na ponovnem zasedanju bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

“Vektor”, d.d.
glavni direktor

Ob-1948

Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe CP Cestno podjetje Celje, d.d. Celje,
uprava sklicuje

3. sejo skupščine
delniške družbe CP Cestno podjetje

Celje, d.d., Celje,
ki bo v četrtek 19. 6. 1997 ob 14. uri v

sejni sobi področja Asfalt kamnolom v Ve-
liki Pirešici.

Predlog dnevnega reda:

1. Odprtje skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Izvolitev predsednika skupščine, do-
ločitev preštevalcev glasov in notarja.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, določita se preštevalca glasov in
notar.

3. Potrditev dnevnega reda:
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.

4. Sprejetje sprememb in dopolnitev sta-
tuta delniške družbe CP Cestno podjetje Ce-
lje, d.d.

4.1. Predlog sklepa: sprejmejo se spre-
membe in dopolnitve statuta delniške druž-
be CP Cestno podjetje Celje, d.d. v predla-
ganem besedilu.

4.2. Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet za uskladitev besedila statuta
družbe s sprejetimi spremembami na
skupščini in za izdelavo čistopisa statuta.

5. Obravnava in sprejetje revidiranega
letnega poročila o poslovanju družbe za leto
1996.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano po-
ročilo o poslovanju družbe za leto 1996.

6. Obravnava in sprejetje plana poslova-
nja delniške družbe CP Cestno podjetje Ce-
lje, d.d. za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
plan poslovanja družbe za leto 1997.

7. Delitev dobička za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagano delitev dobička za leto 1996.
8. Odpoklic in izvolitev novega člana

nadzornega sveta.
8.1. Predlog sklepa: odpokliče se član

nadzornega sveta Kamenšek Andrej.
8.2. Predlog sklepa: izvoli se član nad-

zornega sveta po predlogu uprave.
9. Sprememba višine nagrade članom

nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagano višino nagrade članom nadzornega
sveta.

10. Določitev revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-

lagano revizijsko družbo za revizorja druž-
be.

Gradivo za dnevni red s predlogi skle-
pov je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe, Lava 42, vsak delovnik v tednu od
8. do 12. ure.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Vsak nov predlog mora biti predložen v
pisni obliki z obrazložitvijo in vložen 7 dni
po objavi tega sklica na sedežu družbe.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki na-

vadnih delnic z ozanko A, B, C, D, E in G
oziroma njihovi pooblaščenci, zastopniki,
člani nadzornega sveta in vodja programa
notranjega odkupa. Pravico do udeležbe na
skupščini in glasovalno pravico imajo del-
ničarji, ki najkasneje v 3 dneh pred sejo
skupščine upravi družbe pisno prijavijo svo-
jo udeležbo, to je do 16. 6. 1997 do 14. ure.
Vsaka delnica velja 1 glas. Udeleženci se
pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni
pisarni pol ure pred začetkom zasedanja. V
sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci
dolžni podpisati seznam navzočih udeležen-
cev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini, in
druga gradiva.

Navodilo za glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glasova-

nje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno
večino oddanih glasov, razen pod 4.1. točko
– Sprejem in dopolnitev statuta in 8.1. toč-
ko. Odpoklic člana nadzornega sveta, kjer
je potrebna 3/4 večina.

Način glasovanja
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Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi gla-
sovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v
sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe
mora vsebovati ime in priimek, naslov, kraj
in datum ter podpis pooblastitelja in poob-
laščenca; za pravne osebe pa ime in priimek
in naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in
žig pooblastitelja.

Opozorilo! Če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez
pol ure je skupščina sklepčna ne glede na
število navzočih glasov.

CP Cestno podjetje Celje, d.d.
uprava družbe

Ob-1964

Na podlagi 31. člena statuta Slovenske
izvozne družbe, d.d., Ljubljana, uprava
družbe sklicuje

7. skupščino
delničarjev Slovenske izvozne družbe,
družbe za zavarovanje in financiranje

izvoza Slovenije, d.d., Ljubljana,
ki bo v sredo, dne 18. junija 1997 ob 10.

uri v konferenčni dvorani št. 1+2 v 15. nad-
stropju stavbe WTC, Dunajska 156, Ljub-
ljana, z naslednjim predlaganim dnevnim
redom:

1. Ugotovitev o veljavnosti pooblastil,
kvorumu, prisotnosti notarja ter imenovanje
preštevlacev glasov.

2. Izvolitev namestnika predsednika
skupščine Slovenske izvozne družbe, d.d.,
Ljubljana.

3. Poročilo predsednice nadzornega sve-
ta Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljublja-
na.

Predlog sklepa: skupščina Slovenske iz-
vozne družbe, d.d., Ljubljana sprejme poro-
čilo predsednice nadzornega sveta Sloven-
ske izvozne družbe, d.d., Ljubljana.

4. Poročilo predsednika uprave Sloven-
ske izvozne družbe, d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: skupščina Slovenske iz-
vozne družbe, d.d., Ljubljana sprejme poro-
čilo predsednika uprave Slovenske izvozne
družbe, d.d., Ljubljana.

5. Letno poročilo Slovenske izvozne
družbe, d.d., Ljubljana za leto 1996.

5.1. Poslovno poročilo Slovenske izvoz-
ne družbe, d.d., Ljubljana o poslovanju v
letu 1996.

Predlog sklepa: skupščina Slovenske iz-
vozne družbe, d.d., Ljubljana sprejme po-
slovno poročilo Slovenske izvozne družbe,
d.d., Ljubljana za leto 1996.

5.2. Računovodski izkazi Slovenske iz-
vozne družbe, d.d., Ljubljana za leto 1996 z
revizijskim mnenjem.

Predlog sklepa: skupščina Slovenske iz-
vozne družbe, d.d., Ljubljana sprejme raču-
novodske izkaze Slovenske izvozne družbe,
d.d., Ljubljana z revizijskim mnenjem za
leto 1996.

5.3. Razporeditev dobička za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina Slovenske iz-

vozne družbe, d.d., Ljubljana razporedi ugo-
tovljeni dobiček za leto 1996 v neto višini
86,394.693,70 SIT v rezerve družbe.

5.4. Razporeditev nerazporejenega do-
bička prejšnjih let v rezerve družbe.

Predlog sklepa: skupščina Slovenske iz-
vozne družbe, d.d., Ljubljana razporedi do-
bičke iz poslovnih let 1994 in 1995, ki so
bili po ustreznih sklepih skupščin preteklih
let nerazporejeni, v skupni višini
94,982.829,64 SIT v rezerve družbe.

5.5. Razporeditev varnostnih rezerv.
Predlog sklepa: skupščina Slovenske iz-

vozne družbe, d.d., Ljubljana razporedi var-
nostne rezerve, oblikovane po zaključnem
računu za leto 1992 v višini 37,554.526,10
SIT v rezerve družbe.

6. Razvojne usmeritve s temelji poslov-
ne politike Slovenske izvozne družbe, d.d.,
Ljubljana za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina Slovenske iz-
vozne družbe, d.d., Ljubljana, sprejme raz-
vojne usmeritve s temelji poslovne politike
Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljubljana,
za leto 1997 v predlaganem besedilu.

7. Spremembe in dopolnitve statuta Slo-
venske izvozne družbe, d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: skupščina Slovenske iz-
vozne družbe, d.d., Ljubljana sprejme spre-
membe in dopolnitve statuta Slovenske iz-
vozne družbe, d.d., Ljubljana v predlaga-
nem besedilu.

8. Razrešitev in imenovanje novih čla-
nov nadzornega sveta Slovenske izvozne
družbe, d.d., Ljubljana.

Predlog sklepov:
a) Skupščina Slovenske izvozne družbe,

d.d., Ljubljana v skladu s spremembo prve-
ga odstavka 35. člena statuta razreši dose-
danje člane nadzornega sveta: Razrešitev
velja z dnem vpisa spremembe statuta v sod-
ni register.

b) Skupščina Slovenske izvozne družbe,
d.d., Ljubljana, imenuje naslednje člane nad-
zornega sveta: 1. mag. Vojka Ravbar, 2.
Milojka Kolar, 3. dr. Boris Šuštar, 4. Janez
Vuk, 5. dr. Mojmir Mrak, 6. Janez Lotrič, 7.
mag. Branko Šušterič.

Imenovanje velja z dnem vpisa spre-
membe statuta v sodni register.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Delničarji lahko nastopajo na skupščini

družbe osebno ali preko svojih zastopnikov
oziroma pooblaščencev. Delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci dokazujejo svo-
jo istovetnost z osebnimi dokumenti. Re-
publiko Slovenijo zasotpa predstavnik Vla-
de RS z ustreznim pisnim pooblastilom Vla-
de RS. Če je delničar pravna oseba, se šteje,
da je njen direktor pooblaščen za zastopa-
nje. Če delničarja zastopa kdo drug, mora
predložiti pisno pooblastilo, ki ga izda del-
ničar oziroma v imenu delničarja, ki je prav-
na oseba, oseba pooblaščena za zastopanje.
Pisno pooblastilo mora vsebovati navedbo
delničarja in organa, ki je izdal pooblastilo,
skupno nominalno vrednost delnic in gla-
sov, s katerim delničar razpolaga ter poob-
lastilo, da v imenu delničarja sodeluje in
glasuje na zasedanju skupščine družbe, ki
se navede v pooblastilu. K pooblastilu, ki ga
izda oseba, pooblaščena za zastopanje del-
ničarja, ki je pravna oseba, je treba priložiti
tudi kopijo zapisnika iz sodnega registra, iz
katerega je razvidno pooblastilo za zastopa-
nje osebe, ki v imenu delničarja izda poob-
lastilo.

Gradivo, o katerem sklepa skupščina, je
zainteresiranim delničarjem na voljo na se-
dežu družbe, Ul. Josipine Turnograjske 6,

Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 14.
ure.

Slovenske izvozne družbe, d.d.,
Ljubljana

 uprava

Ob-1966

Na podlagi določil 38. člena statuta upra-
va družbe Elektronabava Ljubljana, d.d.,
sklicuje

3. sejo skupščine,

ki bo v torek 17. junija 1997 ob 15. uri v
sejni sobi družbe, Slovenska cesta 58. Za
skupščino predlagam naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-
nov skupščine:

a) predsednika,
b) verifikacijske komisije in prešteval-

cev glasov,
c) imenovanje notarja za sestavo notar-

skega zapisa.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

log uprave za izvolitev organov skupščine
in imenovanje notarja za sestavo notarskega
zapisa.

2. Obvestilo skupščine o izvolitvi pred-
stavnika delavcev v nadzorni svet družbe.

3. Letno poročilo družbe za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-

lo družbe za leto 1996.
4. Razdelitev dobička za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o de-

litvi dobička za leto 1996.
5. Sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-

membe statuta v predloženem besedilu.
6. Sprejem sklepa o denominaciji vred-

nosti delnic.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep

o denominaciji vrednosti delnic po predlo-
gu uprave.

7. Sprejem sklepa o zmanjšanju vredno-
sti osnovnega kapitala z umikom lastnih del-
nic.

Predlog sklepa: sprejme se predlog skle-
pa uprave o zmanjšanju vrednosti osnovne-
ga kapitala z urnikom lastnih delnic.

8. Pooblastilo nadzornemu svetu za us-
kladitev sprememb določil statuta s spreje-
timi sklepi po 6. in 7. točkah dnevnega reda.

Predlog sklepa: pooblasti se nadzorni
svet družbe, da uskladi določila statuta s
sprejetimi sklepi po 6. in 7. točki dnevnega
reda skupščine.

9. Imenovanje finančnega revizorja za
leto 1997.

Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za poslovno leto 1997 se imenuje
revizorska družba P & S Revizija, d.o.o.,
Linhartova 1, Ljubljana.

Gradiva za dnevni red s predlogi skle-
pov so delničarjem na vpogled na sedežu
družbe na Slovenski cesti 58, v tajništvu
glavnega direktorja, vsak delovnik med 8. in
12. uro od dneva objave dalje.

Skupščine se lahko udeleži vsak delni-
čar osebno ali po svojem pooblaščencu ozi-
roma zastopniku, če je svojo udeležbo na
skupščini pisno prijavil upravi družbe naj-
kasneje tri dni pred skupščino.

Pooblaščenci morajo hkrati z najavo po-
slati tudi pisna pooblastila.
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Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 18. uri na mestu prvega sklica. Ob po-
novljenem sklicu skupščina veljavno odlo-
ča ne glede na višino zastopanega osnovne-
ga kapitala.

Elektronabava, Ljubljana
glavni direktor

Razne objave

Št. 2-2162/97 Ob-1882

Republika Slovenija, Slovenski železniš-
ki projekt objavlja

namero
o mednarodnem javnem naročilu

1. Natečaj sledi splošni objavi v okviru
tega projekta v glasilu Procurement Oppor-
tunities št. 14, v maju 1993.

2. Slovenske železnice, d.d., (“SŽ”) so
prejele posojilo od Evropske banke za ob-
novo in razvoj (“EBRD”) v višini 44 milijo-
nov ECU, v aprilu 1994, za financiranje
Slovenskega železniškega projekta, v skup-
ni ocenjeni vrednosti projekta 66 milijonov
USD. Projekt vključuje ca. 150 km remon-
tov prog, zamenjavo 50 km vozne mreže,
rekonstrukcija mostov na glavnih prograh
in nakup strojne-računalniške opreme za Po-
slovno informacijski sistem in za konsul-
tantske storitve.

3. Vsi zgoraj omenjeni podprojekti so bi-
li realizirani, vendar z nižjimi stroški, od
predvidenih. Iz tega sledi, da bosta iz istega
posojila dodatno financirana še projekta Mo-
dernizacije signalno-varnostnih naprav na
progi Ljubljana–Sežana ter nakup in vgrad-
nja osebnih računalnikov, s pripadajočo pro-
gramsko opremo, ki bodo povezani v obsto-
ječe informacijsko omrežje SŽ. Nabava ma-
terialov, opreme, izvedba del in storitve bo
vršila z objavo javnega razpisa za:

– projektiranje, dobavo, vgradnjo, testi-
ranje in zagon moderne signalno-varnostne
opreme in sistema centralnega vodenja pro-
meta na progi Ljubljana–Sežana, skupaj z
vzdrževanjem in šolanjem kadrov;

– materiali za spremljajočo investicijo
zgornjega ustroja in obnovo mreže;

– dodatna dela na zgornjem ustroju in
vozni mreži za spremljajočo investicijo;

– ostala dodatna dela;
– nakup in vgradnjo osebnih računalni-

kov ter pripadajoče programske opreme in
njihove povezave v obstoječ poslovno-in-
formacijski sistem.

Razpis natečaja za sklenitev pogodb bo
predvidoma v tretjem kvartalu 1997.

Natečaj za sklenitev pogodb, ki se bodo
financirale iz sredstev kredita Evropske ban-
ke bo v skladu s politiko in pravili EBRD in
bo odprt za vse države.

Zainteresirani ponudniki lahko dobijo
vse ostale informacije od naročnika: Blago-

mir Černe, vodja oddelka za strategijo in
razvoj, Slovenske železnice, d.d., Ljublja-
na, Ljubljana, Kolodvorska 11, Republika
Slovenija, tel. ++386-61-1320-344, faks
++386-61-1334-184.

Slovenia Railway Project

General Procurement Notice

This notice follows the General Procure-
ment Notice for this project published in
Procurement Opportunities, Number 14 da-
ted May 1993.

Slovenske železnice, d.d., received a loan
from the European Bank for Reconstruction
and Development (“EBRD”), for an amount
of ECU 44 million equivalent, in April 1994.
The Loan was provided for a project, with a
total estimated cost of ECU 66 million equi-
valent, to assist with the rehabilitation of
Slovenia railway network. The Project inc-
luded renewal of approximately 150 km of
track; replacement of 50 km of catenary
system; rehabilitation of bridges on the main
network; procurement od hardware for the
new management information system and
consultancy services.

All of the above mentioned items have
been procured, but at a lower than estimated
overall cost. Consequently., additional com-
ponents are expected to be financed under
the same loan facility to allow for the mo-
dernisation of signalling and safety equip-
ment, and improved traffic control, on the
Ljubljana–Sežana line; and supply of hard-
ware and software for the accounting sys-
tem. These will require procurement of the
following goods, works and services:

– design, supply, installation, testing and
commissioning of modern signalling and sa-
fety equipment and a centralised traffic con-
trol system on the Ljubljana–Sežana line,
together with maintenance and training;

– materials for ancillary investment in
the superstructure and catenary system;

– ancillary works on the superstructure
and catenary system;

– other ancillary construction works;
– supply and installation of PCs with

adequate software for the accounting sys-
tem and the integration into existing IT of
the SR.

Tendering for the above contracts is ex-
pected to begin in the third quarter of 1997.

Contracts to be financed with the pro-
ceeds of a loan from the European Bank
will be subject to the Bank’s Procurement
Policies and Rules and will be open to firms
from any country.

Interested suppliers, contractors and con-
sultants should contact: Mr. Blagomir Čer-
ne, Head of Service, Strategy & Develop-
ment Department, Slovenske železnice, d.d.,
SLO-1000 Ljubljana, Kolodvorska 11, Re-
public of Slovenia, tel. ++386-61-1320-344,
fax. ++386-61-1334-184.

Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana

Št. 17/398/97 Ob-1886

Objavljam razpis za organizacijo in iz-
vedbo “Kranjske noči 1997”, ki bo v petek
in soboto, 1. in 2. avgusta 1997 na širšem
območju mesta Kranj.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje po-
goje:

1. biti pravna oseba ali samostojni pod-
jetnik, registriran za tovrstno dejavnost,

2. prireditev se mora samofinancirati in
3. predložiti program prireditve.
Kandidati naj prijave pošljejo do 20. 5.

1997 na zgoraj navedeni naslov s pripisom,
za “Kranjsko noč”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni pi-
smeno.

Dodatna pojasnila lahko dobite na tel.
373-112.

Mestna občina Kranj

Št. 04-168/97 Ob-1868

Ustanova Slovenska znanstvena funda-
cija, Štefanova 15, Ljubljana objavlja v skla-
du s pravilnikom o dodeljevanju štipendij
ustanove Slovenske znanstvene fundacije

javni razpis
za dodelitev dopolnilnih štipendij

za dodiplomski študij v tujini
v študijskem letu 1997/98

Ustanova Slovenska znanstvena funda-
cija dodeljuje dopolnilne štipendije kandi-
datom, ki so v dosedanjem dodiplomskem
študiju v Republiki Sloveniji oziroma v tu-
jini pokazali izredne študijske uspehe, se
vključili v raziskovalno delo ter si že zago-
tovili osnovno štipendijo. Z dopolnilnimi
štipendijami omogoča ustanova Slovenska
znanstvena fundacija prejemnikom denar-
nih sredstev, da nadaljujejo študij na izbrani
smeri študija na univerzi, ki se odlikuje po
kvalitetnem programu in izvedbi pouka, so-
dobni opremljenosti, ter po drugih pogojih,
ki spodbujajo študente, da dosegajo čim-
boljše rezultate. Dopolnilne štipendije usta-
nove Slovenske znanstvene fundacije niso
namenjene študentom umetniških in šport-
nih smeri.

Na razpis se lahko prijavijo državljani
Republike Slovenije, ki izpolnjujejo nave-
dene pogoje in soglašajo z merili za obliko-
vanje prednostne liste prijaviteljev.

Ustanova Slovenska znanstvena funda-
cija bo podelila do 15 dopolnilnih štipendij
za dodiplomski študij v študijskem letu
1997/98.

Prijavitelji predložijo izpolnjen prijavni
obrazec in naslednje priloge:

– potrdilo o vpisu v 2. ali višji letnik na
univerzi v tujini,

– potrjen program visokošolskega študi-
ja na univerzi v tujini,

– potrdilo o opravljenih izpitih; povpreč-
na ocena vseh že opravljenih izpitov mora
biti najmanj 8,5 oziroma ekvivalentna tej
oceni,

– priporočili dveh univerzitetnih profe-
sorjev o prijaviteljevem dosedanjem študi-
ju, uspehih in vključevanju v raziskovalno
delo,

– dokazila o drugih štipenditorjih in zne-
skih njihovih štipendij,

– potrdilo o državljanstvu,
– biografijo in bibliografijo,
– potrdila o priznanjih na področju razi-

skovalnega dela.
Komisija, ki jo bo imenoval Znanstveni

svet ustanove SZF, bo pri oceni prijav smi-
selno upoštevala naslednja merila:
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– izbor univerze v tujini, ki se odlikuje
po kakovostnem programu in izvedbi pou-
ka, sodobni opremljenosti ter po drugih po-
gojih, ki spodbujajo študente, da dosegajo
čim boljše rezultate,

– tehtnost priporočil,
– da so prijavitelji že prejemali denarno

pomoč slovenske države ali zasebnih usta-
nov za dodiplomski študij v tujini,

– da imajo prijavitelji ponudbo za zapo-
slitev oziroma strokovno in znanstveno iz-
popolnjevanje na eni od slovenskih razisko-
valnih ali gospodarskih organizacij.

Prijave sprejema ustanova Slovenska
znanstvena fundacija, Ljubljana, Štefanova
15, na predpisanih obrazcih s celotno doku-
mentacijo. Obrazci za prijavo z navodili so
na voljo na sedežu ustanove.

Dodatne informacije dobijo prijavitelji
osebno ali po telefonu 061/126-35-90 pri
Almiri Bremec vsak delovni dan med 10. in
12. uro.

Prijave bodo obravnavane po zaključku
razpisa. Prijave, ki ne bodo v skladu z zah-
tevanimi pogoji in navodili, bodo izločene
iz nadaljnjega postopka.

Razpis traja do 17. 6. 1997.
Znanstveni svet ustanove

Slovenske znanstvene fundacije

Št. 62/97 Ob-1867

Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ul.
3, Moravske Toplice razpisuje

javni, anonimni urbanistično anketni
in urbanistični arhitektonski natečaj

za oblikovanje osrednjega trga v
Moravskih Toplicah

Razpisovalec vabi k natečaju vse, ki že-
lijo ustvarjalno prispevati k čimboljši reši-
tvi natečajne naloge. Pravico do udeležbe
nimajo člani ocenjevalne komisije ter pri-
pravljalci natečajnih podlag.

Natečaj je razpisan v skladu s pravilni-
kom o izvajanju natečajev, na področju ar-
hitektonske in urbanistične ustvarjalnosti
(ZDAS 982).

Natečajna naloga
Urbanistično anketni del za zasnovo de-

la naselja Moravske Toplice in idejna reši-
tev urbanistično arhitektonskega oblikova-
nja s programsko zasnovo osrednjega trga
za območje med vpadnico - regionalno ce-
sto v naselje Moravske Toplice, cesto v
Zdravilišče Moravske toplice, linijo v višini
Pizzerije vzporedno z regionalno cesto ter
še dve manjši lokaciji, razvidni iz natečaj-
nega gradiva.

Ocenjevalna komisija
Predsednik: Štefan Kuhar, predsednik

Občinskega sveta
Podpredsednik: Ivo Bošnjakovič, dipl.

inž. arh.
Člani: Marjan Bežan, dipl, inž. arh., Vla-

dimir Goldinskij, dipl. inž. arh., Aleksander
Šmidlehner, dipl. inž. arh., Drago Flisar,
predstavnik Zdravilišča Moravske Toplice,
Jože Šiftar, predstavnik KS Moravske To-
plice, Janez Čarni, predstavnik Turističnega
društva Mor. Toplice, mag. Milan Šadl,
skrbnik in poročevalec - investitor.

Rok
Natečaj se začne z dnevom objave v

Uradnem listu RS. Natečajniki lahko nate-
čajno gradivo prevzamejo v roku 15 dni od

objave na Občini Moravske Toplice, Kranj-
čeva ul. 3, M.Toplice ali prejmejo po pošti.

Vprašanja v zvezi z natečajem lahko na-
tečajniki pošljejo na Občino Moravske To-
plice v roku 35 dni po objavi natečaja v
Uradnem listu RS.

Ocenjevalna komisija bo odgovorila na
vprašanja v 10 dneh od prejema.

Rok za oddajo natečajnih del je 60 dni
od objave v Uradnem listu RS. Natečajna
dela je potrebno poslati na naslov: Občina
Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, 9226
Moravske Toplice z oznako »Natečaj -
osrednji trg«.

Ocenjevalna komisija bo delo končala v
30 dneh po koncu natečaja. Izidi natečaja
bodo objavljeni v časopisu Delo in Vestnik
po končanem delu ocenjevalne komisije.
Nagrade bodo izplačane v 30 dneh po obja-
vi izida natečaja.

Kraj in čas razstave bosta objavljena
hkrati z izidi natečaja.

Nagrade:
– 1. nagrada 400.000 SIT,
– 2. nagrada 300.000 SIT,
– 3. nagrada 150.000 SIT.
Udeležencem natečaja, katerih delo bo

izdelano skladno z natečajnimi pogoji, bo-
do povrnjene odškodnine v skupnem zne-
sku 200.000 SIT .

Ocenjevalna komisija si pridržuje pravi-
co spremeniti razdelitev nagradnega sklada.

Prvonagrajeni avtorji bodo vključeni pri
nadaljnji obdelavi obravnavanega območja
Občine Moravske Toplice.

Občina Moravske toplice

Ob-1854

Občina Postojna objavlja na podlagi sta-
tuta Občine Postojna (Uradni list RS, št.
1/96) in pravilnika o oddajanju poslovnih
prostorov v najem (Uradni list RS, št. 5/97)

javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov v najem

1. V najem se odda naslednje poslovne
prostore:

a) Poslovni prostor na Volaričevi ulici
34 v Postojni, v pritličju v skupni površini
47,09 m2, ki zajema prostore s površino
12,87 m2, 11,72 m2, 17,02 m2, WC 3,78 m2

ter pomožni prostor 1,70 m2 – prostori so
primerni za storitveno dejavnost, posredniš-
tvo.

b) Poslovni prostor na Trgu padlih bor-
cev 5 v Postojni, št. 105 v I. nad., v skupni
izmeri 15,51 m2, ki zajema pisarno v izmeri
12 m2 in skupni WC v izmeri 3,51 m2 –
prostor je primeren za pisarniško dejavnost.

2. Poslovne prostore se daje v najem za
nedoločen čas.

3. Najemnina za poslovna prostora se do-
loči glede na dejavnost, ki jo bo izbrani
najemnik opravljal.

4. Na razpis se lahko priglasijo vse prav-
ne in fizične osebe. Vloga mora vsebovati
podatke o najemniku in njegovi dejavnosti
ter morebitne reference.

5. Rok za prijavo je 15 dni po objavi v
Uradnem listu RS, odpiranje vlog pa bo 5.
dan po preteku roka za prijavo. Izbiro na-
jemnika izvede posebna komisija, ki bo upo-
števala najprimernejšo dejavnost interesen-
tov.

6. Najemno pogodbo za pridobljeni po-
slovni prostor se sklene v 15 dneh po kon-
čani izbiri. Če novi najemnik pogodbe po
svoji krivdi ne podpiše v predvidenem roku,
se šteje, da je odstopil od najema.

7. Ogled poslovnih prostorov je možen
od objave do poteka roka za prijavo. Infor-
macije lahko dobite na tel. 067/22-617.

Občina Postojna

Št. 36300-0009/96 Ob-1885

Zbiranje ponudb
za prodajo stare šole na Velikem

Cirniku
Predmet prodaje je objekt stare šole na

Velikem Cirniku v Krajevni skupnosti Šent-
janž, stoječ na parc. št. 52/1, stavb. hiša
146 m2 in dvorišče 397 m2 ter par. št. 1025/2,
dvorišče 74 m2, k.o. Cirnik. Stavba je starej-
ša. Celoten objekt prodaje je bremen prosto.

Interesenti za nakup si lahko predmet
prodaje ogledajo na kraju samem vse do
poteka roka za zbiranje ponudb, s predhod-
no najavo Občini Sevnica, kontaktna oseba
je Borut Simončič, informacije pa lahko do-
bijo tudi na Občini Sevnica pri tajniku Zvo-
netu Košmerlu, tel. 0608/41-221.

Predmet prodaje lahko kupijo pravne
osebe, ki imajo sedež v RS in fizične osebe,
ki so državljani RS. Pravne osebe morajo
predložiti overjen izpisek iz registra, iz ka-
terega je razvidno, da imajo sedež v Repub-
liki Sloveniji. Fizične osebe morajo predlo-
žiti potrdilo o državljanstvu.

Zbiranje ponudb poteka v trajanju 14 dni
po objavi v Uradnem listu RS. Interesenti
za nakup naj do tega dne dostavijo ponudbe
na Občino Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290
Sevnica. Ponudba mora vsebovati: podatke
o ponudniku oziroma interesentu za nakup,
ceno, ki jo je ponudnik pripravljen plačati
za predmet prodaje, dinamiko plačila ter
navedbo, v kakšnem namen bi predmet pro-
daje uporabljal.

Zbiranje ponudb je samo poizvedoval-
nega značaja in na tej podlagi ne bo sklenje-
na kupoprodajna pogodba. Po poteku roka
za zbiranje ponudb, bo v skladu z zakonom
o prometu z nepremičninami razpisana jav-
na dražba za prodajo zadevnega predmeta,
o tem pa bodo vsi ponudniki po tem razpisu
obveščeni. Ponudnik, ki bo želel predmet
prodaje kupiti, se bo moral udeležiti javne
dražbe.

Občina Sevnica

St/3-97 Ob-1884

Na osnovi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča Celje, št. St 3/97 z dne
7. 3. 1997 nad stečajnim dolžnikom Tovar-
na konfekcije Šmarje d.o.o., v stečaju, Rim-
ska c. 9, Šmarje pri Jelšah, objavlja stečajni
upravitelj

javno dražbo

I. Predmet prodaje – premičnine
1. Šivalni stroji različnih tipov in kvali-

tet po cenitvenem poročilu in seznamu.
2. Ostali tekstilni stroji kot so “fiksirke”,

tračne žage, rezalni noži, likalne mize ipd.
3. Pisarniška oprema (mize, stoli, osebni

računalniki 286, 386).
4. Zaloge tekstilnega trgovskega blaga.
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5. Kombi Renault Trafic letnik 87.
Ročno orodje in kompresor.
Premičnine so ocenjene s cenitvenim za-

pisnikom in je izklicna cena za celotno pre-
moženje 5,833.570 SIT.

Izklicne cene posameznih dražbenih ar-
tiklov so označene na predmetih v skladu s
cenitvenim poročilom stalnega sodnega ce-
nilca Jezernik Zvoneta, dipl. inž. in jih je
možno pri ogledu videti na sedežu podjetja
t.j. Rimska c. 9 in v Gasilskem domu, Obrt-
niška 4, Šmarje.

Premoženje se prodaja v kompletu kot
celota po načelu “videno – kupljeno”. Ce-
lotno premično premoženje se proda na jav-
ni dražbi, ki bo dne 29. 5. 1997 ob 9. uri v
prostorih Gasilskega doma Šmarje (I. nad-
stropje), Obrtniška 4, Šmarje pri Jelšah.

II. Pogoji javne dražbe:
6. Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-

ne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in
fizične osebe, državljani Republike Slove-
nije, ki predložijo dokazilo o zagotovitvi
varščine.

7. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno
pooblastilo, fizična oseba pa se izkaže z
osebnim dokumentom.

8. Pred javno dražbo mora vsak udeleže-
nec plačati varščino v višini 10% izklicne
cene in jo nakazati na žiro račun stečajnega
dolžnika št. 50730-690-1216 pri APPNI
Šmarje pri Jelšah z navedbo “plačilo varšči-
ne za javno dražbo”. Pred začetkom dražbe
se mora ponudnik izkazati s potrjenim pre-
nosnim nalogom.

9. Plačana varščina se bo kupcu vštela v
kupnino; dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, pa se bo vrnila v roku 3 dni po kon-
čani javni dražbi brez obresti.

10. Uspešni ponudnik, ki je ponudil naj-
višjo ceno oziroma tisti, ki je na dražbi us-
pel, mora skleniti prodajno pogodbo v roku
8 dni po opravljeni javni dražbi in plačati
celotno kupnino na ŽR stečajnega dolžnika
v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe, sicer se
šteje, da je dražitelj od nakupa odstopil,
varščina pa zapade v korist stečajne mase.

11. Če uspešni ponudnik ne bo sklenil
prodajne pogodbe in plačal celotne kupnine
v določenem roku, se prodaja razveljavi,
plačano varščino pa bo zadržal stečajni dolž-
nik.

12. Prometni davek, stroške sestave po-
godbe in druge stroške, povezane s skleni-
tvijo prodajne pogodbe in prenosom lastniš-
tva, mora plačati kupec.

13. Kupljene stvari bodo kupcu izročene
po plačilu kupnine.

14. Ogled premičnin ter cenitvenega po-
ročila je možen teden dni po objavi teh po-
gojev vsak dan od 10. do 12. ure na sedežu
stečajnega dolžnika v Šmarju, Rimska c. 9,
po predhodnem dogovoru s stečajnim upra-
viteljem Kos Tomažem, tel. št. 063/715-372
ali mobitel 0609/652-185.

III. Pravila dražbe:
15. Dražbo vodi stečajni upravitelj.
16. Draži lahko tisti, ki je plačal varšči-

no in to dokaže s pismenim dokazilom o
plačilu.

17. Zastopnik dražitelja mora predložiti
pooblastilo.

18. Dražitelji lahko dvigajo ceno za naj-
manjši znesek 100.000 SIT.

19. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.

20. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki po-
nudi najvišjo ceno.

21. Dražba je končana 10 minut po naj-
višji ponudbi.

22. Ugovore proti dražbenem postopku
je mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapi-
snik o poteku dražbe.

23. Ugovore reši stečajni upravitelj ta-
koj.

24. Premoženje proda stečajni upravitelj
po navodilih in pod nadzorom predsednika
stečajnega senata.

Konfekcija Šmarje, d.o.o., v stečaju
Kos Tomaž, stečajni upravitelj

Ob-1883

Okrožno sodišče v Mariboru je dne 16. 4.
1997 sprejelo sklep št. 96/01402, da se dne
15. 4. 1997 vpiše v registrski vložek
1/7554-00 zaznamba sklepa o prenehanju
družbe in začetku redne likvidacije družbe
Transnaj, prevozništvo, gradbeništvo in tr-
govina d.o.o., Pernica.

Likvidacijski upravitelj družbe Transnaj
d.o.o. – v likvidaciji poziva upnike, da pri-
javijo svoje terjatve likvidacijskemu upra-
vitelju na naslov: Transnaj d.o.o. – v likvi-
daciji, Dragučava 18/a, Pernica v roku 30
dni od dneva objave tega poziva.

Prijave je treba vložiti v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi dokazi o obsto-
ju terjatve.

Dolžnike poziva, da svoje dolgove takoj
poravnajo.

Likvidacijski upravitelj
Vilibald Najvirt

Ob-1887

Likvidacijski upravitelj družbe Midel Pe-
tričevič & Turk d.n.o. v likvidaciji, Ljublja-
na, Parmova 41, objavlja v skladu s 381.
členom zakona o gospodarskih družbah po-
ziv vsem upnikom, da v roku 30 dni od
objave tega poziva prijavijo likvidacijske-
mu upravitelju svoje terjatve do družbe Mi-
del Petričevič & Turk d.n.o., kjer je začet
postopek redne likvidacije na podlagi skle-
pa skupščine z dne 11. 3. 1997.

Prijave naj upniki pošljejo na naslov lik-
vidacijskega upravitelja Petričevič Mario,
Ljubljana, Gornji Rudnik 20/II s pripisom
za Midel Petričevič & Turk d.n.o. v likvida-
ciji.

Likvidacijski upravitelj
Petričevič Mario

Ob-1951

Jeklotehna trgovina, d.o.o., preklicuje iz-
gubljeno štampiljko pravokotne oblike veli-
kosti 5 cm × 1,2 cm in zaporedno številko
27 v desnem srednjem delu z naslednjo vse-
bino: J JEKLO TEHNA TRGOVINA, d.o.o.,
27, Maribor, Vetrinjska 22.

Ob-1952

S & B TRADE, d.o.o., preklicuje:
1. polico za obvezno zavarovanje št.

00310233, 00342869; 2. polico za kasko
zavarovanje št. AA 142595.

Ob-1953

Tržnica Maribor, d.d., Vodnikov trg 5,
Maribor, preklicuje homologacijo št.
B 0050672/96 z dne 21. 5. 1996, za osebni
avto VW passat variant VRG exc. 2.8, št.
šasije WVWZZZ 3A ZSE 155 785, št. mo-
torja AAA 149374, leto izdelave 1995.

Ob-1954

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, goz-
darstvo, lovstvo in ribištvo, Parmova 33,
Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico za
opravljanje inšpekcijskega nadzorstva kme-
tijskega inšpektorja Mirana Gorinška, roj.
28. 5. 1960, reg. št. K 014 z dne 26. 7. 1996.

A & D, Veljka Vlahoviča 75, Maribor,
preklicuje izjavo o ustreznosti pos. pregle-
danega vozila št. B53015, B 53038, B 5302,
B 53019 s carinsko deklaracijo, carinsko
potrdilo. m-843

Avtocenter Kurnik, Obrtna 10, Lenart,
preklicuje uradno potrdilo za registracijo vo-
zila AUDI S8 4.2 Q, št. šasije
WAUZZZ4DZVN006913, št. motorja
AHC001233. s-26251

Bakula Bezenšek Cvetka, Deržaničeva
pot 18, Limbuš, preklicuje priglasitveni list,
št. 064-203/94. m-829

Blisk avtošola, Drenikova 32, Ljubljana,
preklicuje zavarovalno polico, št. 397035,
izdala zavarovalnica Adriatic. s-26235

Čekada Dragica, E. Driolia 11, Izola, pre-
klicuje priglasitveni in overovitveni list, št.
040-0146/95. p-26256

Dobrodej d. o. o., Holcerjeva 27, Mi-
klavž, preklicuje zavarovalno polico, št.
440198, izdala zavarovalnica Adriatic.
m-818

Inšpektorat RS za kmetijstvo, Parmova
33, Ljubljana, preklicuje službeno izkazni-
co za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva,
št. K 014, izdana na ime Gorinšek Mirandne
26. 07. 1996. s-26168

Ipavec Pavel, Gojače 3 f, Črniče, prekli-
cuje priglasitveni list, št. 01-0661/94, izdal
Davčni urad Nova gorica, izpostava Aj-
dovščina. g-26227

Janžič Maks, Ptujska cesta 98, Miklavž,
preklicuje priglasitveni list, št. 064-2087/
94. m-907

Kacijan Vladko, Gočeva 39, Sveta Troji-
ca, preklicuje štampiljko pravokotne obli-
ke: Kacijan Vladko s. p. gradbena mehani-
zacija, Gočeva 39, tel. 062/301-757. m-794

Mach Miroslav, Pod gradiščem 8, Mari-
bor, preklicuje priglasitveni list št.
064-3347/95. m-791

Nastor d. o. o., Petrovičeva 3, Ljubljana,
preklicuje zavarovalno polico, št. 0420178
za Fiat Ducato, reg. št. LJ R7 232. s-26309
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Restavracija Zlatorog, Renke 5, Sava,
preklicuje delovno knjižico, izdano na ime
Levičar Daniel. s-26133

Sitomarket d. o. o., Ljubljanska 26,
Šmarje Sap, preklicuje zavarovalno polico,
št. AO 430338, izdala agencija Cekin, Cesta
v Kleče 14. s-26053

Tapis s. p. Hojnik Milena, Aškerčeva 1,
Zgornja Polskava, preklicuje priglasitveni
list, št. 50-0959/94, mat. št. 5277657. m-772

Tomc Viktor, Gotska 11, Ljubljana, pre-
klicuje certifikat za zelena vozila, št. 2671,
izdalo Ministrstvo za promet in zveze.
s-26149

Zakrajšek Ivan, Trg svobode 34, Trbov-
lje, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 5556025. g-26194

Zupančič Alojz, Kantetova ulica 72,
Ljubljana, preklicuje original priglasitvene-
ga lista, opravilna št. 28-0295/94. s-26011

Barbo Jasna, Trebelno 45, Trebelno, pot-
ni list št. BA 451479. s-26245

Belec Martin, Topol 20, Medvode, potni
list št. AA 603887. s-26067

Bičič Eros, Gortanov trg 14, Koper, pot-
ni list št. BA 404113. g-26014

Blagojevič Aleksandra, Bezenškova 24,
Ljubljana, potni list št. AA 681807. s-26266

Bleiweis Janez, Ul. bratov Učakar 20,
Ljubljana, potni list št. AA 18081. s-26057

Boh Sašo, Kardeljeva 57, Maribor, potni
list št. AA 123515. p-26125

Boštar Boris, Ulica bratov Praprotnik 17,
Naklo, potni list št. AA 138352, izdala UE
Kranj. s-26037

Boštar Vesna, Ulica bratov Praprotnik
17, Naklo, potni list št. AA 138316, izdala
Ue Kranj. s-26036

Bračko Miha, Sv. Ana 6 b, Sveta Ana,
potni list št. BA 398195. m-930

Brumen Aleš, Cesta v Staro vas 1, Po-
stojna, potni list št. AA 623355. p-26031

Ceglar Tomaž, Cirilova 7, Kranj, potni
list št. AA 300493. s-26308

Cencelj Jure, Jurčičeva 11, Kamnik, pot-
ni list št. AA 955001. s-26252

Cergol Rado, Prešernova 23 a, Izola, pre-
pustnico, št. 9815. p-26284

Cvajnar Alenka, Žontarjeva 17, Medvo-
de, potni list št. BA 414837. s-26265

Cvetko Irena, Vučja vas 24 a, Križevci
pri Ljutomeru, potni list št. BA 4794.
p-26309

Črešnar Bogdan, Stari log 26, Pragersko,
potni list št. BA 492710. p-26003

Dakić Vinka, Škapinova 13, Celje, potni
list št. BA 452492. g-26015

Djorović Milan, Prušnikova 12, Ljublja-
na, potni list št. AA 599758. s-26169

Draksler Igor, Kidričeva 76, Škofja Lo-
ka, potni list št. AA 581608. g-26274

Elmazen Kemal, Ljubljanska 95, Dom-
žale, potni list št. BA 328135. s-26219

Erdič Zdenko, Vojkovo nabrežje 27, Ko-
per, potni list št. AA 485910. g-26293

Erjavec Stanislav, Poklukarjeva 57 a,
Ljubljana, potni list št. BA 14830. s-26157

Etemaj Idriz, Kovorska cesta 11, Tržič,
potni list št. BA 529958. p-26252

Femec Branko, Redelonghijeva 10, Ljub-
ljana, potni list št. AA 44038. s-26069

Forte Primož, Sketova 5, Ljubljana, Pot-
ni list št. AA 215372. s-29029

Friš Slavko, Vranji vrh 215, Sladki vrh,
potni list št. BA 562499. m-854

Godec Simona, Partizanska 14, Sloven-
ska Bistrica, potni list št. AA 867993.
p-26007

Golar Monika, Godešič 137, Škofja Lo-
ka, potni list št. AA 230206. s-26045

Gomboc Anita, Vučja Gomila 15 a, Fo-
kovci, potni list št. AA 963828. p-26019

Grajfoner Mitja, Smrtnikova 3, Ljublja-
na, potni list št. AA 717107. s-26181

Grošelj Damjana, Kidričeva 4 a, Kranj,
potni list št. BA 615579, izdala UE Kranj.
s-26289

Hadžič Sanel, Šaranovičeva 2, Celje, pot-
ni list št. BA 300138. g-26244

Herodež Bojan, Slovenčeva 141, Ljub-
ljana, potni list št. AA 2355. s-26261

Hiršel Primož, Vače 76, Vače, potni list
št. BA 390332. s-26003

Hrobat Katja, Obrtniška 20, Kozina, pot-
ni list št. AA 167413. p-26119

Izmajlov Ninoslava, Jagodje - Ilirska 27,
Izola, potni list št. AA 207152. p-29030

Jaki Mozetič Barbara, Gestrinova 1,
Ljubljana, potni list št. AA 340476. s-26210

Jenko Robert, Godešič 170, Škofja Lo-
ka, potni list št. AA 580776. s-26152

Kanič Ivan, Krivec 50, Ljubljana, potni
list št. AA 92535. s-26242

Karba Damjan, Slavka Osterca 8, Ljuto-
mer, potni list št. AA 364136. p-26307

Kert Dragica, Na Fari 23, Prevalje, potni
list št. AA 740042. g-26211

Kiraly Annamaria, Tomšičeva 5, Lenda-
va, potni list št. AA 214093. p-26293

Kobe Marjan, C. maršala Tita 10, Jese-
nice, potni list št. BA 266602. p-26308

Kovačevič Rade, Trg 30, Prevalje, potni
list št. AA 841753. g-26113

Kunčnik Zlatko, Vas 56, Radlje ob Dra-
vi, potni list št. BA 115423. p-26029

Lajnšček Gregor, Pekre Ob plantaži 12,
Limbuš, potni list št. BA 29184. p-26101

Lenarčič Katarina, Ponikve 15, Videm
Dobrepolje, potni list št. AA 667683.
s-26127

Malavašič Tim, Bratov Babnik 27, Ljub-
ljana, potni list št. AA 594398. s-26240

Marjetič Benjamin Matija, Ob Grosu-
peljščici 2, Grosuplje, potni list št. AA
879498. s-26074

Markun Franc, Bleiweisova cesta 78,
Kranj, potni list št. AA 166638, izdala UEK-
ranj. p-26303

Mlakar Drago, Cesta v Bevče 44, Vele-
nje, potni list št. AA 735798. p-26313

Mlakar Marija, Tesarska 1, Ljubljana,
potni list št. AA 533674. s-26291

Naveršnik Jakob, Podkraj 8 a, Mežica,
potni list št. AA 424940. s-26296

Nemec Damjan, Pod kostanji 51, Ljub-
ljana, potni list št. AA 931086. s-26065

Novak Jan, Dalmatinova 3, Ljubljana,
potni list št. AA 225403. s-26172

Ožek Robert, Brilejeva 13, Ljubljana,
potni list št. AA 681892. s-26182

Odlazek Marija, Pečinska 5, Ljubljana,
potni list št. BA 376312. s-26119

Odlazek Martin, Pečinska 5, Ljubljana,
potni list št. AA 603870. s-26118

Ogrin Simona, Beblerjev trg 13, Ljublja-
na, potni list št. AA 275571. s-26239

Omahen Petra, Poljanska 17, Ljubljana,
potni list št. AA 535086. s-26285

Oražem Tin, Ul. heroja Bračiča 8, Celje,
potni list št. AA 901008. g-26284

Ornik Ivana, Zg. Jakobski dol 63, Jakob-
ski dol, potni list št. BA 113824. m-876

Palič Salih, Slovenska 5, Murska Sobo-
ta, potni list št. AA 542042. p-26294

Pavlin Gašper, Britof 287, Kranj, potni
list št. BA 112376, izdala UE Kranj. g-26017

Perger Robert, Trg svobode 12/b, Ravne
na Koroškem, potni list št. AA 608818.
g-26213

Pivk Primož, Klobovsova 8, Škofja Lo-
ka, potni list št. AA 787432, izdala UE Škof-
ja Loka. s-26283

Porenta Brigita, Virmaše 108, Škofja Lo-
ka, potni list št. AA 479151. s-26276

Porenta Dane, Virmaše 108, Škofja Lo-
ka, potni list št. AA 479146. s-26278

Porenta Marjan, Virmaše 108, Škofja Lo-
ka, potni list št. AA 479153. s-26277

Porenta Tine, Virmaše 108, Škofja Lo-
ka, potni list št. AA 479148. s-26279

Potočnik Fredi, Hočko Pohorje 53, Ho-
če, potni list št. BA 468831. p-26255

Pučnik Boštjan, Slomškova 9, Sloven-
ske Konjice, potni list št. AA 337183.
p-26314

Radmilovič Samo, Slatinski dol 23,
Zgornja Kungota, potni list št. AG 10591.
m-943

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo
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Rajh Alojz, Jakčeva 39, Ljubljana, potni
list št. BA 110860. s-26178

Rajh Dušan, Kidričevo naselje 6, Raden-
ci, potni list št. BA 147952. p-26297

Rajk Pepca, Stopiče 51, Stopiče, potni
list št. BA 356318. g-26108

Rajšp Ignac, Kukava 28, Juršinci, potni
list št. AA 021084. g-25016

Ravnikar Boštjan, Gostičeva 61, Radom-
lje, potni list št. AA 492476. s-26295

Rešetič Andrej, Groblje pri Prekopi 58,
Šentjernej, potni list št. BA 487561. g-26111

Seitl Stanko, Metelkov dvor 5, Grosup-
lje, potni list št. AA 16468. s-26048

Selan Ivan, Kolovrat 22, Izlake, potni
list št. AA 806803. p-26012

Serk Dušan, Ob ribniku 41, Maribor, pot-
ni list št. AA 322476. p-26124

Slapšak Andrej, Lackova 43, Maribor,
potni list št. BA 199039. p-26100

Sonnenwald Anže, Resljeva 36, Ljublja-
na, potni list št. AA 314698. s-26162

Sotlar Alojzija, Log pri Vrhovem 4, Ra-
deče, potni list št. BA 547003. p-26010

Sternad Roland, Pri šoli 6, Razvanje, pot-
ni list št. AA 732291. p-26254

Svoljšak Primož, Zg. Pirniče 91 a, Med-
vode, potni list št. AA 215052. s-26006

Šebalj Tatjana, Gosposvetska 7, Ljublja-
na, potni list št. AA 976783. s-26107

Šik Lilijana, Ul. oktober. revolucije 18
c, Izola, potni list št. BA 226487. p-26298

Škafar Nejc, Trdinova 7, Krško, potni
list št. AA 475932. p-26005

Škafar Tatjana, Trdinova 7, Krško, potni
list št. AA 333811. p-26006

Škrbič Maja, Štefana Kovača 29, Mur-
ska Sobota, potni list št. BA 166730.
p-26126

Špiler Santa, Trčova 189, Maribor, potni
list št. BA 536758. p-26310

Špiler Zvonko, Trčova 189, Maribor,
potni list št. BA 199521. p-26311

Štajnar Vida, Zaloška 76, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 822780. s-26179

Štefanič Andrejka, Ul. Stanka Škalerja
21, Brežice, potni list št. BA 269579.
g-26214

Štern Gabrijela, Pavšičeva 30, Ljublja-
na, potni list št. AA 316152. s-26301

Štern Tim, Kajuhova 10, Piran, potni list
št. BA 402564. g-26115

Šubic Irena, Prešernova 19, Radovljica,
potni list št. AA 688593. s-26039

Tomažič Suzana, Lackova 193, Limbuš,
potni list št. AA 66048. p-26128

Tomažič Tomaž, Pekre Lackova 193,
Limbuš, potni list št. AA 66047. p-26127

Tripkovič Mileta, Cafova 2, Maribor,
potni list št. AA 392973. m-813

Trivundža Obrad, Kidričeva cesta 28,
Kranj, potni list št. BA 431932. s-26173

Trojner Maja, Drankovec 1, Jakobski
dol, potni list št. AA 999416. m-952

Trstenjak Vida, Ul. Lizike Jančar 6, Ma-
ribor, potni list št. AA 808383. s-26298

Uhan Iztok, Polje C. VI/22, Ljubljana,
potni list št. BA 109116. s-26275

Umek Irena, Križe 25, Koprivnica pri
Brestani, potni list št. BA 460367. p-26024

Urbanič Alojz, Ul. Frankolovskih žrtev
15, Celje, potni list št. AA 836494. g-26163

Varga Olga, Zg. Vrtiče 6, Zgornja Kun-
gota, potni list št. SOP 6401. m-820

Veingerl Damijan, Sladki vrh 8, Sladki
vrh, potni list št. BA 311644. m-853

Verbič Boštjan, Ljubeljska 10, Ljublja-
na, potni list št. BA 447915. s-26186

Vesel Saša, Stražarjeva 12, Ljubljana,
potni list št. BA 165124. s-26079

Vizintin Teja, Petelinje 55, Pivka, potni
list št. AA 404903. p-26027

Volarič Valerija Marija, Idrsko 114, Ko-
barid, petletno listino, št. AI 26669. p-26116

Volarič Valerija Marija, Idrsko 114, Ko-
barid, potni list št. AA 966856. p-26117

Vran Andreja, Dolenjska 45 b, Ljublja-
na, potni list št. BA 247323. s-26314

Zabukovnik Bojan, Podkraj 74 a, Vele-
nje, potni list št. AA 014152. p-26306

Zagvozda Ivan, Jakčeva ulica 22, Ljub-
ljana, potni list št. BA 522604. s-26250

Zdovc Urban, Celjska cesta 42, Slovenj
Gradec, potni list št. BA 583375. g-26212

Zupanič Matjaž, Dupleška 34 a, Mari-
bor, potni list št. AA 443923. p-26008

Zver Darja, Cankarjeva 12, Beltinci, pot-
ni list št. AA 916152. p-26312

Žitnik Milan, Dolenjska cesta 69, Ljub-
ljana, potni list št. AA 110043. s-26315

Žmahar Bojan, Babna gora 33, Sveti Šte-
fan, potni list št. BA 459688. p-26300

Žmavc Edi, Prešernova 4, Radovljica,
potni list št. AA 147221. g-26112

Žust Darinka, Podroje 19, Litija, potni
list št. AA 838466. s-26103

Žust Marjan, Podroje 19, Litija, potni
list št. AA 838467. s-26105

Druge listine

Adamič Metod, Strma 5, Oplotnica, za-
ključno spričevalo Poklicne živilske šole
Maribor, izdano leta 1973. m-822

Ahmetovič Senaid, Makedonska 33, Ma-
ribor, zaključno spričevalo Sred. kov. šole-
Maribor, izdano leta 1996. m-819

Ambrož Marko, Smledniška 23, Kranj,
diplomo Srednje kemijske šole, izdano le-
ta1988. g-26268

Ambrožič Klavdija, Ul. Markljevih 9,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
68551. m-856

Anžiček Zinka, Budganja vas 24 a, Žu-
žemberk, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 26189. s-26310

Andrej Polonca, Vrtna 21, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7695. m-869

Aničič Rajko, Petra Škondriča 18, Če-
stereg, diplomo, izdal Zvezni center Ljub-
ljana leta 1979. s-26161

Antončič Bojan, Zaloška 230 c, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
192161. s-26078

Arkolovič Aleksander, J. Regenta 44, Pi-
ran, delovno knjižico. g-26088

Arnuš Franc, Dragučova 61, Pernica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
19772. m-921

Avdič Fuvad, Stara cerkev 50, Stara cer-
kev, spričevalo 3. letnika Srednje elektro
šole Ljubljana, izdano leta 1980. s-26120

Bah Ida, Ulica Gubčeve brigade 90,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 887757, št. reg. 122698. s-26070

Bajec Bojan, Trubarjeva 48, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 25226.
g-26034

Banič Sonja, Samostanska 2, Kamnik,
spričevalo 4. letnika in maturitetno spriče-
valo Srednje zdravstvene šole Ljubljana, iz-
dano leta 1979 na ime Podržaj Sonja.
s-26272

Batista Damijana, Župančičeva 12, Ilir-
ska Bistrica, zavarovalno polico, št. 3100,
izdala zavarovalnica Adriatic. g-26083

Belužič Tadeja, Ul. Milke Volk, Oreho-
va vas, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
102605. m-962

Bernot Luka, Linhartova cesta 66, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu, izdala
Srednja šola za strojništvo v Ljubljani leta
1983. s-26159

Bezjak Dušan, Spuhlja 113, Ptuj, delov-
no knjižico. p-26292

Blažič Frančišek, Pšata 72, Dol pri Ljub-
ljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12272. s-26130

Blažun Zvonimir, Šmarje, vozniško do-
voljenje, kat. ABCEGH, št. 1284. Božič Geč
Tatjana, Kvedrova cesta 32, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 119478.
p-26121

Božič Valter, Podgrad 29, Podgrad, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH. g-26100

Boh Dušan, Sarajevska 2, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 61799.
m-893

Boh Emil, LAndol 5, Postojna, zavaro-
valno polico, št. 402440, izdala zavaroval-
nica Adriatic. g-26138

Bombek Mirko, Čečovje 29, Ravne na
Koroškem, spričevalo. g-26196

Bošnjak Davor, Bezje 2, Kranjska gora,
delovno knjižico. s-26191

Bržan Slavica, Merezige 113, Marezige,
delnice banke Mercator, št. 011-43-891.
g-26267
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Brantuša Jože, Rogatec 192, Rogatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13607.
p-26317

Bratuž Elizabeta, Riharjeva 28, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 0478979, izdala
zavarovalnica Adriatic. s-26233

Bračko Janez, Tepanje 131, Slovenske
Konjice, delovno knjižico. p-26020

Bračko Karel, Robičeva 70, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 100006.
m-810

Brecelj Stanko, Vrtovin 71 b, Črniče,
zaključno spričevalo Srednje gradbene šole
Ljubljana, izdano leta 1972. g-26255

Brenčič Marija, Podrečje 68, Domžale,
zavarovalno polico, št. 0419659, izdala za-
varovalnica Adriatic. s-26305

Brezničar Andreja, Plečnikova 3, Mari-
bor, indeks Srednje šole za gostinstvo in
turizem Maribor, izdan leta 1985. m-778

Bric Suzana, Mlinsko 6, Kobarid, voz-
niško dovoljenje. p-26115

Brišar Mirko, Veščica, Ljutomer, zava-
rovalno polico, št. 349754. p-26099

Brodnik Andrej, Tkalska 13, Ljubljana,
diplomo Srednje šole za elektroniko Ljub-
ljana, izdana leta 1987. s-26101

Brumec Sebastijan, Lovrenc 128 a, Lo-
vrenc, zaključno spričevalo OŠ 25. maj Star-
še, izdano leta 1988. m-821

Brumen Marija, Levanjci 34, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11325.
g-26258

Brunčič Bojan, Proletarskih brigad 60,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
93306. m-941

Budna Saša, Delavska 9, Senovo, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6103.
p-26304

Cafuta Maja, Titova 7, Radenci, indeks
EPF Maribor, št. 81445941. m-884

Camlek Boštjan, Frankovo naselje 71,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12961. s-26013

Carboni Graziella, Pitonijeva 16, Izola,
vozniško dovoljenje. p-26299

Ciperle Jaka, Dvorje 96, Cerklje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S1122705,
št. reg. 47380. g-26094

Cizerl Valerijan, Ormoška 18, Ptuj, za-
ključno spričevalo Gost. šole Maribor, izda-
no leta 1992. m-859

Cmager Vinko, Ruperče 7, Pernica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 86391.
m-874

Cota Jasmina, Kacova 4, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 104010.
m-831

Cukljati Slavko, Kisovec, Kisovec, letno
vozovnico, št. 34. p-26120

Cvajnar Zdenka, Dimčeva 3, Medvode,
zaključno spričevalo Srednje trgovske šole-
Ljubljana, izdano leta 1984 na ime Miho-
vec. s-26009

Čadež Boštjan, Trata 58, Gorenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 15545,
izdala UE Škofja loka. s-26124

Čampa Marta, Nemška vas 29, Ribnica,
diplomo Srednje trgovske šole Ljubljana,
št. 108/XIV, izdano leta 1987 na ime Inti-
har. s-26109

Čeak Miha, Brodarjev trg 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 26706.
s-26060

Čeh Miha, Zrinjskega 20, Maribor, in-
deks EPF Maribor, št. 81465385. m-852

Černigoj Angel, Otlica 94, Ajdovščina,
duplikat duplikata maturitetnega spričevala
Gimnazije Postojna, izdano leta 1978.
s-26055

Čižmek Petra, Boštanj 18 c, Boštanj, in-
deks EPF Maribor, št. 81485404. m-918

Čotar Miroslava, Vanganelska 15, Ko-
per, vozniško dovoljenje, št. 21474. g-26197

Črešnar Vincencij, Čebelarska 2, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
49256. m-870

Črnčec Stanko, Gočova 64 a, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4978.
m-806

Čurin Janžekovič Alenka, Zagorje 5, To-
maž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3352. g-26020

Čurović Luka, Brodarjev trg 15, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 5743.
s-26071

Čuš Alojz, Knezova 28, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 199837.
s-26165

Čuček Janko, Gubčeva 26, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 66792.
m-942

Dežman Rok, Angelce Ocepek 13, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 39255.
s-26066

Dikaučič Anton, Prušnikova 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 22409.
m-950

Dobaj Celestin, Pesnica 32, Zgornja
Kungota, zavarovalno polico, št. 386588,
izdala zavarovalnica Adriatic. m-867

Dobaj Radvan, Korčetova 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
61360. m-926

Doberšek Janez, Sestrže 41, Majšperk,
zaključno spričevalo Srednje kovinarske šo-
le Maribor, izdano leta 1971. m-849

Dobravec Peter, Boh. Češnjica 101,
Srednja vas, spričevalo 3. letnika SŠ Jeseni-
ce, izdan leta 1996. g-26023

Dominič Branimir, Gerbičeva 37, Ljub-
ljana, zaključni izpit Šole tiska in papirja
Ljubljana, izdan leta 1976. s-26303

Domjan Damir, Peričeva 15, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 12593.
s-26054

Dovšak Tadej, Reber 7, Ljubljana, in-
deks Medicinske fakultete Ljubljana, izda-
no leta 1994. s-26281

Dražumerič Marko, Valjavčeva 9, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 85986,
št. reg. 32943, izdala UE Kranj. s-26220

Dreisibner Andreja, Mlekarniška 2, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
104479. m-750

Drek Ismet, Smetanova 30, Maribor, za-
ključno spričevalo Srednje gradbene šole
Maribor, izdano leta 1988. m-912

Drobec Dušan, Betnavska 129, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8819.
m-891

Druzovič Jože, Dolnje njive 6, Voličina,
delovno knjižico. m-756a

Dušan Gregor, Nova cesta 15, Divača,
spričevalo o končani OŠ, št. 237/91 izdano
leta 1991. g-26136

Đurić Veber Lidija, Delavska 45, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
35273. m-892

Erceg Zdenka, Sokolska 97, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 56016.
m-924

Erjavec Andreja, Ajševica 64 c, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-26281

Erjavec Tomaž, Verje 18, Medvode, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 144988.
s-26229

Erman Nataša, Kumerdejeva 14, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23605.
g-26093

Erman Robert, Zavrh 82, Voličina, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 7104.
m-826

Erman Veronika Ljudmila, Pot k čuvaj-
nici 30, Notranje Gorice, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 86424. s-26232

Farasin Persida, Ruška cesta 87, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 142.
m-916

Ferizovič Sandi, Log 16, Hrastnik, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 6612. p-26201

Ferčec Slavko, Liebknechtova 40, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
95579. m-807

Fidler Adela, Borisa Vinterja 3, Sloven-
ska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
SEŠ Maribor, izdano leta 1975. m-923

Filipič Drago, Turjanski vrh 11, Raden-
ci, spričevalo Srednje gostinske šole Ra-
denci, izdano leta1982. m-905

Flakus Darko, Šarhova pot 6, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 70. m-832

Fras Branko, Vojašniški trg 3, Maribor,
delovno knjižico. m-886

Fras Danica, Spodnja Korena 5, Spodnji
Duplek, zaključno spričevalo OŠ Bratov
Greifov Maribor, izdano leta 1981. m-815

Friškovec Tatjana, Orehova vas 42, Ore-
hova vas, zaključno spričevalo Srednje ži-
vinorejsko veterinarske šole Ljubljana, iz-
dano leta 1983. m-932
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Gabor Silva, Gančani, Beltinci, vozniško
dovoljenje. p-26015

Gajič Mitja, Kvedrova 3, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 0475274, izdala zava-
rovalnica Tilia. s-26313

Gajšek Bojan, Vrbno 32 č, Šentjur, di-
plomo Srednje tehniške šole Celje, izdano-
leta 1990. g-26269

Glavan Slava, Milčinskega 9, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 4165. p-26133

Glavica Tomo, Ptujska 88, Miklavž, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovi-
narske šole Tabor, izdano leta 1982. m-911

Glunec Sebastijan, Štrkljeva 70, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
93251. m-946

Gojčič Andrej, Starše 76 n, Starše, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 94426.
m-855

Gojčič Tomaž, Starše 76 n, Starše, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 96398. m-875

Golenac Alojz, Šarhova 9, Zreče, za-
ključno spričevalo OŠ Oplotnica, izdano le-
ta 1963. m-846

Golijan Nataša, Brodarska 16, Litija,
spričevalo 8. razreda OŠ Litija, izdano leta
1995. s-26125

Golle Viljemina, Gajeva 6, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 31790.
m-934

Golob Miran, Ul 8. februarja 81, Mi-
klavž, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
št. 40860. m-754

Gomboc Anita, Vučja Gomila 15 a, Fo-
kovci, vozniško dovoljenje, št. 32770.
p-26018

Gorenak Mihael, T. Melive 2, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
12694. p-26004

Gorenc Silvester, Partizanska 31, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
76318. m-748

Gorjup Martin, Vitanje 69, Vitanje, za-
ključno spričevalo EGŠ Maribor, izdano le-
ta 1978. m-931

Gorski Iztok, Šarhova 79, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 78215.
m-925

Gorše Marjan, Zimica 91 a, Zgornja Ko-
rena, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
37691. m-802

Gošnjak Bojana, Ormoška 6, Ljutomer,
spričevalo, izdal Šolski center Ptuj. g-26022

Grabnar Andreja, Peč 3, Grosuplje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16923.
s-26253

Grad Janez, Mengeška cesta 58, Trzin,
zaključno spričevalo Poklicne šole Domža-
le, izdano leta 1977. s-26170

Grafenauer Petja, Turnerejeva 9, Ljub-
ljana, indeks Filozofske fakultete Ljublja-
na, izdan leta 1995. s-26230

Gregorič Mateja, Koseskega 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
176655. s-26001

Gubenšek Janez, Dominkuševa 16, Ma-
ribor, dvojnik vozniškega dovoljenja, kat.
BFGH, št. 43920. m-885

Habuš Darko, Pajkova 20, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 66901.
m-817

Hadžič Mahmut, Istokova 22, Maribor,
spričevalo za šoferja na kmetijski šoli, izda-
no leta 1981. m-882

Hajdinjak Martina, Črešnjevci 90, Gor-
nja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11603. p-26014

Harb Božidar, Celestrina 4 a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 27737.
m-860

Hedžet Nada, Kodričeva 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 56926.
m-966

Hernah Marjeta, Cesta zmage 92, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2003. m-920

Herodež Bojan, Slovenčeva 141, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEF-
GH, št. 33149. s-26260

Hiršel Primož, Vače 76, Vače, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 8241. s-26004

Hofbauer Jasna, Groharjeva 9, Maribor,
zaključno spričevalo živilski tehnik Mari-
bor, izdano leta 1984. m-909

Hohnec Damjan, Chengdujska 34, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 11961.
s-26226

Honjak Mirjana, Lucija Fazanska 6, Por-
torož, zavarovalno polico, št. 438078, izda-
la zavarovalnica Adriatic. g-26085

Hren Božena, Aljaževa 23, Maribor, de-
lovno knjižico. m-847

Hren Marjetka, Zvezna 11, Celje, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Celje, izdano
leta 1996. g-26027

Hren Natalija, Panonska 8, Maribor, za-
ključno spričevalo Gostinske šole Maribor,
izdano leta 1980. m-785

Hribar Nataša, Sinja Gorica 23, Cerkni-
ca, dijaško mesečno vozovnico, št.
001-0050, izdal Integral Cerknica. g-26273

Hribljan Karmen, Hrušica 71 d, Hrušica,
veljavnost bančnih kartic, št. 6052/98in
6081/73, izdala Gorenjska banka. g-26222

Hrnjica Ismet, Betnavska 71, Maribor,
diplomo VEKŠ Maribor, izdana leta 1968.
m-816

Hrnčič Željko, Gradišča 119, Cirkulane,
spričevalo IKŠ Maribor, izdano leta 1982.
m-799

Hrvatin Aljoša, Šmarje 13 A, Šmarje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27011,
izdala UE Koper. g-26207

Humar Iztok, Mencingerjeva 5, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCH, št.
S1027600, št. reg. 42268, izdala UE Kranj.
g-26098

Humar Marjan, Močnikova 8, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Tehniške šole za

elektroteh. stroko Ljubljana, izdano leta
1971. s-26008

Ivakič Mateja, Hruševec 37, Šentjur,
spričevalo 8. razreda OŠ Ivana Kovačiča
Celje, izdano leta 1991. g-26263

Jagarinec Ana, Lucijin breg 16, Kamni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12352. m-803

Jakopec Nada, Borova vas 27, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 51755.
m-910

Jamšek Darko, Prežihova 11, Maribor,
delovno knjižico. m-784

Jelatacev Alina, Stubiška 10, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 72. m-953

Jelič Mirjana, Bilečanska 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 169597.
s-26160

Jeraj Josip, Stična 154, Ivančna Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
4108. s-26140

Jeralič Marjeta, Šišenska 56, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1192, izdal
LPP. s-26025

Jeram Mirko, Dražgoše 12 b, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
13385, izdala UE Škofja Loka.

Jerman Marija, Podjavorškova 9, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 28386.
s-26302

Jeršič Majda, Pod gradom 15, Radlje ob
Dravi, zaključno spričevalo Sred. kmet.
tehn. šole Maribor, izdano leta 1991. m-858

Jevtić Mile, Miškovci, Derventa, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje gradbene
šole v Ljubljani, izdano leta 1977. s-26106

Jovan Teodor, Grčarjeva 28, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 59159.
m-908

Južnič Sotlar Maja, Pod hrasti 87, Ljub-
ljana, delovno knjižico, izdano na ime Juž-
nič. s-26188

Jug Simon, Zimica 100, Zgornja Korena,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 104251.
m-824

Jurca Nataša, Pri vodnjaku 5, Koper, de-
lovno knjižico. g-26141

Jurkas Andreja, Črnc 68 a, Brežice, spri-
čevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
Brežice, izdano leta 1995. g-26080

Kadunc Jure, Levstikova 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
120417. s-26166

Kajzersperger Darja, Lackova 25, Le-
nart, zaključno spričevalo II. gimnazije Ma-
ribor, izdano leta 1993. m-868

Kancler Milan, Tomšičeva 29, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 30238.
m-964

Kastelic Janez, Nad mlini 64, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26697. g-26096

Kegelj Aleš, Banovci 2 a, Veržej, indeks
Visoke šole za socialno delo Ljubljana, iz-
dan leta 1992. s-26007
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Kelner Matjaž, Zagrad 71, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 36891. p-26131

Kenik Refika, Borova vas 27, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3003.
m-790

Kentrič Jusuf, Kamičak bb, Ključ, diplo-
mo Srednje kovinarske in cestnoprometna-
šola Škofja Loka, izdana leta 1984. s-26243

Kermelj Matej, Reteče 41 a, Škofja Lo-
ka, dijaško mesečno vozovnico, št. 448656,
izdal Alpetour. g-26224

Klabjan Robert, Osp 89 a, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 21696. g-26144

Koželj Peter, Tomšičeva 19, Piran, de-
lovno knjižico. g-26087

Koželj Peter, Tomšičeva 19, Piran, spri-
čevalo Srednje pomorske šole Piran, št.
18125-72. g-26259

Kobal Mojca, Puhova 3, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 025947, iz-
dalLPP. s-26158

Kolar Bernardka, Gorišnica 98, Gorišni-
ca, indeks PF Maribor, izdan leta 1986.
m-887

Kolar Gabriel Robert, Kovača vas 56,
Slovenska Bistrica, zavarovalno polico, št.
456124, izdala zavarovalnica Adriatic.
m-880

Kolar Gorazd, Vodmatska ulica 26, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 185200, št. reg. 123367. s-26201

Kolar Urban, Slamnikarska 9, Mengeš,
indeks Pravne fakultete Ljubljana, št. 2977,
izdan leta 1989. s-26228

Koleša Petra, Goriče 29, Golnik, dijaško
mesečno vozovnico, št. 467391, izdal Alpe-
tour. g-26031

Kolman Alojz, Zelena pot 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 48312.
s-26221

Kolman Dušan, Melinci 69, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 26452. p-26288

Komovec Zdenka, Gorkega 61, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 101221.
m-850

Končina Alenka, Česnikova 8, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbe-
ne tehniške šole Ljubljana, izdano leta 1982
na ime Podgoršek. s-26019

Koren Rolando, Stantetova 11, Velenje,
indeks Strojne fakultete Maribor, št.
93405600 izdan leta 1996. m-900

Koren Štefan, Lipovci, Beltinci, voz-
niško dovoljenje, št. 30680. p-26017

Korošec Darja, Ptujska 85, Miklavž, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 64845.
m-906

Kos Slavka, Smolenja vas 20 a, Novo
mesto, zaključno spričevalo Kmetijske šo-
lev Novem mestu, letnik 1981, izdano na
ime Erjavec Slavka. g-26202

Kosanič Tomaž, Malečnik 8, Maribor,
delovno knjižico. m-939

Kosar Jožica, Stražgonjca 51, Pragersko,
zaključno spričevalo Trgovske šole Mari-
bor, izdano leta 1975. m-842

Kosar Jožica, Stražgonjca 51, Pregersko,
spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šo-
le Maribor, izdano leta 1975. m-756

Kosi Simona, Vučja vas 16, Križevci pri
Ljutomeru, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Ljutomer, izdano leta 1991. g-26135

Kositer Uroš, Slovenska 31, Maribor, za-
ključno spričevalo Srednje naravoslovnešo-
le Maribor, izdano leta 1989. m-779

Kotnik Gregor, Ipavčeva 15, Maribor,
indeks, št. 93291649, izdala TF Maribor.
m-780

Kovač Ivan, Medijske toplice 12, Izlake,
zavarovalno polico in kupone AO, št.
332890, izdala zavarovalnica Adriatic.
s-26044

Kovač Polona, Novi dom 35, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9700.
g-26099

Kovač Radka, Prešernova 27, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12655. p-26022

Kovačec Gordana, Gorkega 23, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 99081.
m-767

Kovačevič Rade, Trg 30, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8721.
g-26091

Kozar Antun, Iztokova 22, Maribor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbe-
ne šole Maribor, izdano leta 1979. m-896

Kozar Marjeta, Barvarska 8, Maribor, de-
lovno knjižico. m-776

Košenina Joško, Praprotnikova 1, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
50928. m-771

Košir Marija, Nova gora 9, Gabrovka,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne šo-
le za prodajalce Ljubljana, izdano leta 1983
na ime Košir Ilovar. s-26040

Košir Uroš, Vrhpolje 165, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16267.
s-26132

Košti Drago, Valvasorjeva 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18360.
m-825

Košuta Mateja, Brezova 15, Šmartno,
vozniško dovoljenje, št. 37171. p-26134

Kralj Silvija, Podvelka 6, Podvelka, spri-
čevalo 3. letnika Srednje zdrav. šole Mari-
bor, izdano leta 1996. m-922

Kramžar Alenka, Trebinjska 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
200101. s-26241

Kramar Mohorič Lucija, Partizanska 22,
Koper, diplomo za 4. letnik Srednješolski
center PTT Ljubljana, izdano leta 1988.
g-26270

Kramberger Janez, Ločič 7, Trnovska
vas, zaključno spričevalo. p-26291

Kranjc Stanislava, Galičeva 15, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
106523. s-26237

Krašovec Žižmond Metka, Trg Borisa
Kidriča 7, Maribor, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 84947. m-839

Kreitner Agata, Svenškova 40, Maribor,
delovno knjižico. m-788

Krejan Alojz, NHM 24, Sevnica, voz-
niško dovoljenje, št. 3367. p-26013

Križaj Alojz, Partizanska 43, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. 111, izdala UE Škofja Loka. s-26286

Križanič Jaka, Jakčeva 2, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 36728.
s-26047

Križanič Tine, Kamniška 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 102428.
m-792

Križančič Mitja, Pušnikova 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 94870.
m-805

Križnar Urška, Zg. Bitnje 15, Žabnica,
dijaško mesečno vozovnico, št. 470188, iz-
dal Alpetour. g-26086

Kristan Lea, Preglov trg 7, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 25439.
s-26052

Kristančič Tamara, Ivana Suliča 10 a,
Šempeter, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 39599. p-26283

Kronaveter Radoslav, Trčova 40, Mari-
bor, spričevalo posebne OŠ Maribor za 6.
razred, izdano leta 1970. m-848

Krčič Dejan, Tomačevska 11 a, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 34889.,
izdal LPP. s-26184

Kuder Damir, Zagorje, vozniško dovo-
ljenje, št. 8469. p-26002

Kukovec Karel, Prežihova 24, Lenart,
zaključno spričevalo OŠ Lenart, izdano leta
1960. m-881

Kukovec Karl, Prežihova 24, Lenart,
spričevalo 1. letnika IKŠ Maribor, izdano
leta 1961. m-904

Kurtovič Senijal, Bertoncljeva 20, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S641586, št. reg. 35147, izdala UE Kranj.
s-26153

Kušter Andreja, Jernej 33 a, Loče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11561.
p-26315

Kučan Petrisa, Postružnikova 8, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje. p-26289

Kvas Barbara, Ul. Florjana Pohlina 2,
Žalec, študentsko izkaznico, št. 81492822.
m-840

Labohar Milan, Gubno 3, Lesično, in-
deks, št. 71081147, izdala PF Maribor leta
1993. m-787

Leben Tomaž, Zalarjeva 47, Borovnica,
zaključno spričevalo Srednje šole za gost.
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in turizem Ljubljana, izdano leta 1991.
m-769

Legan Marija, V. Kejžarja 12, Jesenice,
zaključno spričevalo Ekonomske šole v Kra-
nju, šolsko leto 1968. p-26251

Lenarčič Slavko, Pristava 8, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 30666.
g-26097

Lesjak Nada, Rojčeva 20, Ljubljana, di-
plomo Trgovske šole Maribor, izdano le-
ta1974. m-873

Lesjak Simona, Vinska Gora 32, Vele-
nje, indeks PF Maribor, št. 710972851, iz-
dan leta 1996. m-899

Lesnika Viktor, Javorje 21, Slivnica,
vozniško dovoljenje. p-26305

Lipnik Maja, Klanec 15, Bistrica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8167. m-835

Lončar Aleš, Nove Trate 34, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9187.
p-26123

Lorenčič Damjan, Benedikt 101, Bene-
dikt, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
8018. m-919

Lorenčič Ksenija, Železnikova 20, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
88663. m-834

Lovenjak Vinko, Cankova, Cankova,
vozniško dovoljenje, št. 16671. p-26021

Lovišček Iztok, Ljubljanska 19 b, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
104813. m-949

Lupše Ivan, Sp. Gorica 63, Pragersko,
zaključno spričevalo Srednje kemijske šole
Ruše, izdano leta 1977. m-749

Magdič Slavko, Maistrova 24, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 82303.
m-914

Malenšek Milan, Rožna dolina C. III/9,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
37691, izdal LPP. s-26002

Marinšek Jernej, Cesta IV. 4, Velenje,
indeks Akademije za glasbo Ljubljana, iz-
dan leta 1992. s-26300

Marinč Katarina, Gozdna c. 1, Kočevje,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole.
s-26081

Marjanovič Bojan, Trubarjeva 7, Šmarje
pri Jelšah, diplomo SŠGT Celje, izdano leta
1995. m-865

Marki Đoni, Slovenska 18, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 99712.
m-866

Markič Majda, Rimska ploščad 4, Ptuj,
spričevali 1. in 2. letnika Zdravstvene šole
Maribor, izdana leta 1981-83. m-895

Markočič Aleš, Ložice 62, Anhovo, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH. p-26205

Mastinšek Ivan, Borova vas 22, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu IKŠ Ma-
ribor, izdano leta 1970. m-963

Mastnak Igor, Štantetova 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 103779.
m-833

Medved Danilo, Dragonja vas 40 a, Cir-
kovce, diplomo SKSŠ Maribor, izdano leta
1988. m-889

Meglič Jože, Lom 47, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 8047. p-26318

Merc Peter, Bevkova 1, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 97144.
m-940

Migoc Egidir, Spodnji trg 2, Lovrenc,
delovno knjižico. m-901

Mihevc Zlatko, Ul. 14. divizije 8, Rim-
ske Toplice, vozniško dovoljenje. p-26001

Mikec Matic, Žabnica 24, Žabnica, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 471446, iz-
dalAlpetour. g-26287

Milankovič Vladimir, Sanski most, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 22962, št.
reg. 118747. s-26058

Misdaris Sandra, Ulica bratov Učakar 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 176243. s-26183

Mišić Jovan, Preglov trg 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
689499, št. reg. 56985. s-26204

Mlakar Alenka, Prešernova 44, Trzin, za-
varovalno polico, št. 323878, izdala zavaro-
valnica Adriatic. s-26084

Mlakar Anja, Ob žici 3, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 39492, izdal-
LPP. s-26041

Mlakar Milan, Pri malem Kamnu 12,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
7776, izdal LPP. s-26104

Mlakar Tomaž, Prešernova 39, Trzin, za-
varovalno polico, št. 0397008. s-26010

Mlinarič Boris, Ul. Milke Volk 26, Ore-
hova vas, zaključno spričevalo Poklicne
kmetijske šole Maribor, izdano leta 1981.
m-828

Mlinarič Drago, Spodnji Ivanjci, Spod-
nji Ivanjci, vozniško dovoljenje, št. 20361.
p-26296

Mohar Ana, Gubčeva 1, Krško, spriče-
vala Srednje kmetijske šole Maribor, izda-
naleta 1976-79 na ime Germ. g-26264

Molih Darko, Ul. Frana Kovačiča 15,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 59465. m-814

Molnar Svetlan, Holcerjeva 24, Miklavž,
indeks, št. 93341043, izdala FERI Maribor.
m-954

Moravac Nenad, Gubčeva 2, Krško, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 12481, izdal
LPP. s-26038

Motaln Davorin, Ul. Planinčevih 56, Mi-
klavž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
83043. m-864

Mrak Franc, Mlaška 72, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. FGH, št. S288220, št. reg.
19634, izdala UE Kranj. g-26033

Munda Lidija, G. Bistrica 120 a, Čren-
šovci, študentsko izkaznico, št. 61106165.
m-888

Nabergoj Viktor, Razdrto 7, Hruševje,
tri delnice, št. 1120808, izdala banka Mer-
cator. g-26134

Naglič Erika, Leška cesta 12, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13761.
g-26143

Nahtigal Janez, Vogljanska 14, Šenčur,
delovno knjižico. g-26139

Nedog Iztok, Vrazova 46, Maribor, cer-
tifikat za prevoz nevarnih snovi, št. 8727.
m-937

Nedog Iztok, Vrazova 46, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 87294.
m-935

Neffat Milan, Novo polje c. IV/34, Ljub-
ljana, servisno knjižico za osebni avto KIA
Sportage, št. šasije KNEJA5535654000106.
g-26208

Nemec Sonja, Lovska 32, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 109314.
m-872

Nemšak Marko, Zimica 29 a, Zgornja
Korena, spričevalo hotelske šole Ljubljana,
izdano leta 1976. m-845

Nečimer Vladimir, Aljaževa 15 a, Ljub-
ljana, vozno karto s 100 procentnim popu-
stom, št. 330, izdal LPP. s-26114

Novak Alenka, Podrečje 1 c, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5302.
s-26304

Novak Aleš, Čopova 3, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S1031941. p-26011

Novak Igor, Tomšičeva 19, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
2316. s-26123

Novak Jožef, Juršinci 27 a, Juršinci, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 37688.
g-26032

Novak Jon Jakob, Linhartova 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
192085. s-26029

Novak Miroslav, Razdevškova 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11340. s-26249

Novak Simona, Bevkova 4, Maribor, di-
plomo Pedagoške šole Maribor, izdano leta
1985. m-793

Novinec Darij, Engelsova 4, Piran, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 326, izdala
UE Piran. g-26199

Obersnel Dolores, Lokev 173, Divača,
zavarovalno polico, št. 0402068, izdala za-
varovalnica Adriatic. g-26082

Obid Jože, Močnikova 8, Cerkno, voz-
niško dovoljenje. p-26016

Ornik Ivana, Zg. Jakobski dol 63, Jakob-
ski dol, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
2627. m-877

Osterc Jože, Dragovič 33, Juršinci, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8185.
g-26145

Otič Davorin, Slovenj Gradec, letno spri-
čevalo. g-26262
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Ošaben Žani, Partizanska 45, Škofja Lo-
ka, zaključno spričevalo ŠSKPS Škofja Lo-
ka, izdano leta 1983. s-26297

Ošaben Žani, partizanska 45, Škofja Lo-
ka, delovno knjižico. s-26299

Pamukovič Sandra, Krimska 21, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 35244,
izdal LPP. s-26148

Pandurovič Elizabeta, Bernetičeva 2, Ko-
per, osebno izkaznico, št. 33664. g-26288

Pantelič Sonja, Spodnje Sleme 94 a, Sel-
nica ob Dravi, zaključno spričevalo OŠ Ru-
še Janko Glazer, izdano leta 1985. m-782

Papinutti Slavica, Ljubljanska 29, Celje,
zaključno spričevalo SKŽŠ, št. 452, izdano
leta 1987. p-26130

Pavalec Jožef, Zgornja Ščavnica 22, Le-
nart, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
1456. m-933

Pavlič Janko, Mariborska 1, Dravograd,
zaključno spričevalo RŠC VE, št. 326, izda-
no leta 1975. p-26122

Pavček Boštjan, Cegelnica 12, Novo me-
sto, izkaznico reševalca iz vode. s-26049

Paš Marko, Podrečje 86, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 23340.
s-26062

Pehar Anton, Dvoršakova 10 a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 38039.
m-871

Pelko Franc, Kristanova 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
139014. s-26231

Pepelnik Cvetko, Ptujska gora 58, Ptuj-
ska Gora, zavarovalno polico, št. 399107,
izdala zavarovalnica Adriatic. m-798

Perme Anton, Frenkova pot 17, Dobru-
nje, delovno knjižico. s-26030

Pervan Jelena, Tomačevo 55, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. đ9130, iz-
dal LPP. s-26156

Pintar Andrej, Tomanova 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 11128.
m-863

Pirih Katarina, Podbrezje 204, Naklo, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 477343, izdal
Alpetour na ime Pirih Lučka. g-26142

Pivec Milena, Sladki vrh 11 a, Sladki
vrh, spričevalo Vrtnarske šole Celje, izdano
leta 1967. m-929

Pivk Primož, Klobovsova 8, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
21962, izdala UE Škofja Loka. s-26282

Planinšek Jože, Zavrstnik 30 a, Šmartno
pri Litiji, spričevalo Šole za voznike Ježica,
izdano leta 1977. g-26137

Planinšek Martina, Crnekova 10, Mari-
bor, spričevalo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdala Pedagoška akademija Maribor
leta 1970. m-801

Plos Andrej, Plečnikova 3, Maribor, ho-
mologacijo za osebno vozilo, št. A-0126711.
m-898

Požgan Danijela, Fala 28, Selnica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7380. m-746

Požun Ambrož, Brezje 72, Brezje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 24299.
g-26223

Podgoršek Aleksandra, Zgornje Hoče 49
b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 79613. m-827

Podlunšek Zvonko, Črešnjevec 26, Sel-
nica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 108. m-770

Poler Slavko, Selnica ob Muri 161, Cer-
šak, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH,
št. 8818. m-766

Poredoš Peter, Vine 72, Dol pri Ljublja-
ni, dijaško mesečno vozovnico, št. 9621.
s-26051

Potisk Jelka, Ptujska 28, Miklavž, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 26926.
m-823

Potočar Alenka, Ljubljanska 3 c, Kam-
nik, zavarovalno polico, št. 478893, izdala
zavarovalnica Adriatic. s-26217

Poštrak Marjeta, Osek 46 a, Sveta Troji-
ca, zaključno spričevalo OŠ Sveta Trojica,
izdano leta 1979. m-844

Počkerl Dragica, Gubčeva 7, Slovenj
Gradec, zavarovalno polico, št. 0435957,
izdala zavarovalnica Adriatic. m-960

Prašnikar Branko, Novo polje C. IX 2 a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 82743. s-26150

Prašnikar Tina, Vrba 3, Lukovica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 31512.
s-26131

Pregl Marjan, Polana 36, Hoče, zaključ-
no spričevalo Srednje rač. šole Maribor, iz-
dano leta 1986. m-878

Preložnik Danilo, Ferkova 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 96646.
m-961

Premrl Klemen, Kovorska cesta 43, Tr-
žič, zaključno spričevalo Srednje gozdarske
šole, izdano leta 1994. g-26024

Prinčič Matjaž, Stanežiče 7 e, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 46487.
s-26076

Pulko Jelka, Selce 19, Voličina, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 7359. m-957

Pučko Mirica, Celestrina 12/I, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 57332.
m-913

Pučnik Ozvald, Fram 91, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. 82183. m-808

Radanovič Boris, Regentova 1, Anka-
ran, zaključno spričevalo Srednje kov. in
cestnoprometne šole Škofja Loka, izdano
leta 1984. g-26116

Radešček Janja, Prušnikova 29, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 20017.
s-26064

Radmilovič Samo, Slatinski dol 23,
Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 7599. m-944

Radulovič Igor, Trubarjeva 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 89169.
m-902

Rakar Dario, Šared 12, Izola, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 5071. p-26111

Rakovič David, Rošpoh 153 b, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
21914. m-958

Rameša Martina, Metoda Mikuža 12,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
40782, izdal LPP. s-26238

Ramšak Natalija, Trubarjeva 11, Muta,
indeks Visoke zdravstvene šole Maribor, št.
30003908, izdan leta 1996. g-26021

Rat Janko, Marezige 18, Marezige, de-
lovno knjižico. g-26089

Rat Janko, Marezige 18, Marezige, voz-
niško dovoljenje, št. 29387. g-26090

Recek Suzana, Nanoška ulica 22, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-26192

Redek Branko, Vihre 32, Mirna peč, spri-
čevala 1. 2. in 3. letnika in zaključni izpit
Gostinske šole. g-26026

Reihss Vera, Pongrce 27, Cirkovce, za-
varovalno polico, št. 422736, izdala zavaro-
valnica Adriatic. m-959

Reja Jurij, Ocvirkova ulica 49, Ljublja-
na, spričevalo o plovnosti za letalo S5-NAZ,
št. 331 in potrdilo o upravnem registru zra-
koplova RS za S5-NAZ, št. vpisa 331.
s-26216

Rekić Senija, Za progo 1, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico na relaciji Dom-
žale - Ljubljana - Domžale. s-26189

Remih Bogomir, Smetanova 47, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
75378. m-26216

Rezec Anton, Lopaca 7 d, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. 972.
s-26102

Ribič Danica, Malečnik 19, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 82785.
m-897

Rizman Urška, Kolodvorska 2, Ormož,
potrdilo o oprav. intenzivnega tečaja
nemškega jezika, izdala Delavska univerza
Maribor leta 1996. m-830

Rizvanaj Selman, Prisojna 27, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 76775.
m-752

Robič Stanislav, Sp. Slemen 100, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7137.
m-751

Rodošek Franc, Strajna 7, Podlehnik,
spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje gradbene šole Maribor,
izdana leta 1994. m-795

Rojko Ivica, Josipa Priola 20, Maribor,
zaključno spričevalo Šl. centra za blag. pro-
met Maribor, izdano leta 1980. m-903

Rojs Dragica, Dravinjski vrh 52 a, Vi-
dem pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 30583. g-26205
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Roner Metka, Ul. heroja Šlandra 17, Ma-
ribor, spričevalo 3. letnika SŠGT Maribor,
izdano leta 1995. m-928

Ropas Marija, Loke 17, Tabor, zaključ-
no spričevalo Kmetijsko gospodinjske šole-
Šentjur pri Celju, izdano leta 1978 na ime
Goropevšek. g-26117

Ropič Stanislava, Dolga ulica 20, Mi-
klavž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
72480. m-948

Rotar Robert, Ig 193, Ig, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. 208625. s-26187

Roudi Karol, Ljubeljska 24, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 86580.
s-26248

Rošker Stanka, Gozdna 21, Rače, za-
ključno spričevalo Srednje šole za trgov.
dejavnost Maribor, izdano leta 1985. m-797

Rumenič Dušanka, Drenov grič 170,
Vrhnika, zavarovalno polico, št. 489649 in
zeleni karti, št. 441742 in 441964, izdala
zavarovalnica Adriatic. s-26122

Rupnik Nada, Gradišče nad Pijavo gori-
co 189, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 123769. s-26236

Savanovič Slavica, Cesta zmage 92, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
66737. m-917

Saftič Mitja, Resjeva 35, Ljubljana, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Moste.
s-26190

Saramati Ibiš, Vojova 12 a, Velenje, pri-
glasitveni list za s. p., št. 59-0353/94.
p-26282

Sarjaš Tomaž, Cankarjeva 6 a, Lendava,
potrdilo o zaključnem izpitu, št. EKT 23/91,
izdala Srednja družb. in ekonom. šola Mur-
ska Sobota. p-26316

Savič Mirko, Vide Janežičeve 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
175248. s-26247

Sel Andrej, Regentova 9, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 103488.
m-945

Senekovič Darja, Mladinska 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 74472.
m-951

Senica Jožef, Vičanci 9, Velika Nedelja,
potrdilo o opravljenem izpitu za traktor, iz-
dal Srednješolski center Ptuj leta 1996.
m-744

Sever Marjan Stanko, Glinška 17, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-26128

Simonič Karl, Cesta v Skoke 31, Mi-
klavž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22947. m-781

Sičanovič Braco, Štantetova 24, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
37302. m-783

Skomina Zlatko, Istrskega odreda 4, Ko-
per, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 20258.
g-26254

Slamar Robert, Ul. borcev 18, Portorož,
delovno knjižico. g-26200

Slanič Suzana, Krčevina pri Vurbegu
173, Spodnji Duplek, zavarovalno polico,
št. 477570. m-753

Smodiš Martina, Breg 22, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Upravno administra-
tivne v Ljubljani, izdano leta 1994. s-26059

Smokovič Nataša, Senčna 7, Izola, zava-
rovalno polico, št. 0429256. g-26271

Smolej Marta, Kovorska cesta 73, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 38.
p-26039

Sopčič Roman, Polje C. X 4, Ljubljana,
zavarovalno polico AA-PON št. 138211, zel.
karta 260649, 1-AO-01 št. 444817, zel. kar-
ta št. 420313, izdala zavarovalnica Adriatic.
s-26129

Spahič Slavko, Cesta 4. julija 16, Spod-
nji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 43919. m-773

Srnec Leon, Na otoku 9, Celje, vozniško
dovoljenje, št. 30388. p-26301

Stare Joahim, Hafnerjeva pot 10, Kranj,
delovno knjižico. s-26307

Stegel Matej, Mala brda 5, Hruševje,
vozniško dovoljenje. p-26287

Sternad Olga, C. Tončke Čeč 58, Trbov-
lje, maturitetno spričevalo Gimnazija peda-
goške smeri LJubljana, izdano leta 1978 na
ime Kmet. s-26155

Stojan Stanislav, Kačji dol 4, Podplat,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 11157.
p-26285

Strnad Vili, Mariborska cesta 20, Selni-
ca ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CFGH, št. 137. m-915

Svenšek Nada, Kardeljeva 51, Maribor,
spričevalo 6. razreda OŠ, izdano leta 1973.
m-879

Svečak Branimir, Miklošičeva 1/d, Dom-
žale, spričevalo 8. razreda OŠ Milan Šušter-
šič v Ljubljani. s-26177

Šabani Sami, Podmolnik Završje 2, Do-
brovnik, delovno knjižico. s-26043

Šafarič Patricija, Vrazova 31, Maribor,
zavarovalno polico, št. 399897, izdala zava-
rovalnica Adriatic. m-811

Šarar Zlatko, Gorkičeva 18, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2200, izdal
LPP. s-26234

Šarotar Marjan, Regentova 9, Maribor,
delovno knjižico. m-745

Šeliga Gregor, Efenkova 60, Velenje, in-
deks Biotehnične fakultete Ljubljana, izdan
leta 1996. s-26290

Školjak Vlasta, Cesta talcev 28 b, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8178.
m-812

Škrilj Enver, Cesta na Bokalce 32, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 4791,
izdal LPP. s-26151

Škufca Zdenka, Glavna cesta 54, Mirna,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo me-
sto, izdano leta 1996. g-26018

Šmid Marko, Seidlova 30, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29645,
izdala UE Novo mesto. g-26206

Šmit Nikolaj, Malejeva 3, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika in zaključnega izpita
Pokl. šole za voznike Ljubljana, izdana leta
1980. s-26312

Šolc Urška, Klavčičeva ulica 9, Kamnik,
dijaško mesečno vozovnico, št. 19284.
s-26012

Špeglič Henrik, Frankolovo 23, Franko-
lovo, vozniško dovoljenje, št. 15136.
p-26129

Špoljar Siniša, Snebersko nabrežje 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 182756. s-26077

Šrok Manuel, Kaniža 5 a, Šentilj, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 11101. m-851

Šrumpf Anita, Aleševa 7, Pekre, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 90994.
m-936

Štibler Marjana, Vrhole 98, Zgornja Lož-
nica, delovno knjižico. m-755

Štiher Karmel, Formin 37, Gorišnica, po-
trdilo o opravljenem izpitu za varno delo s
traktorjem in kmet. priključki. m-800

Štimec Terezija, Škofije 66, Škofije, voz-
niško dovoljenje, kat. B. g-26198

Štirn Svitan, Tomšičeva 13, Slovenska
Bistrica, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske šole Maribor, izdano leta 1996.
m-894

Štoka Miha, Glinškova ploščad 7, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 9174,
izdal LPP. s-26185

Štravs Janez, Poljanski nasip 26, Ljub-
ljana, veteransko izkaznico, št. 004036.
g-26215

Štrekelj Marjeta, Miklošičeva 1, Gornja
Radgona, tri delnice druge emisije, št.
668060, izdala banka Mercator. g-26035

Štros Janez, Stara Fužina 143, Jezero,
spričevalo in diploma Poklicne šoferske šo-
le Bled, izdana leta 1981. s-26246

Štrukelj Nataša, Modrej 18, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S1032790.
s-26294

Šušteršič Roman, Zg. Bitnje 213, Žabni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1167645, št. reg. 30056, izdala UE Kranj.
g-26146

Švab Terezija, Tomšičeva 5, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14542. g-26147

Tekavec Jurij, Smetanova 86, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11459.
m-743

Tekstor Tanja, Rožna dolina C. III 17,
Ljubljana, indeks Medicinske fakultete
Ljubljana, izdan leta 1994. s-26164

Telič Uroš, Ljubljanska c. -del 21, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S419939, št. reg. 32505, izdala UE Kranj.
s-26174
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Temnikar Roman, Tomšičeva 52, Slo-
venj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 12444. g-26256

Tetičkovič Zorica, Štrekljeva 34, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19625. m-861

Tikvič Dragica, Žabjak 49, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 20220.
g-26095

Tilinger Podobnik Anita, Mlakarjeva 13,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
808608, št. reg. 26986, izdala UE Kranj.
g-26193

Tominc Uroš, Vas 30, Vrhnika, dijaško
mesečno vozovnico, št. 1028, izdal LPP.
s-26042

Toplak Ivan, Juršinci 4 b, Juršinci, za-
ključno spričevalo Poklicne avtom. šole Ma-
ribor, izdano leta 1976. m-841

Trajkovič Dragica, Veluščkova 3, Mari-
bor, delovno knjižico. m-747

Travnik Branko, Sela pri Višnji gori 3,
Višnja Gora, vozno karto s 100 procentnim
popustom, št. 1375. s-26061

Troha Janez, Krčkova 3, Miklavž, služ-
beno izkaznico, št. 7272. m-789

Trošt Jana, Dragomer Laze 16, Brezovi-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8997.
s-26005

Trstenjak Franc, Gregorčičeva 17, Ra-
denci, zavarovalno polico, št. 0385074, iz-
dala zavarovalnica Adriatic. g-26028

Trstenjak Vida, Lizike Jančar 6, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
46412. m-786

Turner Miroslav, Smrečno 18, Šmartno
na Pohorju, listino. g-26167

Udovč France, Jablan 24, Mirna peč,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 10784.
g-26218

Uličević Denis, Slivna 24 a, Litija, de-
lovno knjižico. s-26126

Umek Irena, Križe 25, Koprivnica pri
Brestani, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
3342. p-26025

Urbančič Jože, Trške njive 17, Žužem-
berk, zaključno spričevalo Šole za voznike-
Ljubljana, izdano leta 1993. s-26171

Uršič Dušan, Cesta na Brdo 36 b, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
136032. s-26292

Varga Anton, Mladinska 48, Murska So-
bota, zaključni izpit Srednje gradbene šole
Maribor, izdan leta 1967. m-883

Verbič Marseilla, Ul. Šercerjeve brigade
5, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 100531. m-837

Veznavec Ervin, Strunjan 1 a, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. BC, št. 9637.
g-26257

Videnšek Ivica, Frankol. žrtve 3, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 40895. p-26132

Vidic Darja, Štihova 11, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 6413. s-26176

Vilčnik Martin, Dupleška cesta 300, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
14017. m-965

Vimer Uršula, Malejeva 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 145654.
s-26110

Vinšek Vida, Smrjene 132, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
390710, št. reg. 124716. s-26209

Visintin Jože, Sedejeva ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1014321, št. reg. 114728. s-26063

Vizintin Teja, Petelinje 55, Pivka, voz-
niško dovoljenje. p-26028

Vodlan Larisa, Stritarjeva 6, Vir, indeks
Filozofske fakultete Ljubljana, izdan leta
1995. s-26311

Vodušek Alenka, Steklarska 9, Rogaška
Slatina, indeks, št. 81435827, izdala EPF
Maribor. m-947

Vogrin Matej, Prešernova 10, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9039.
m-938

Vojnovič Merc Dušanka, Borštnikova
128, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 66489. m-836

Volarič Valerija Marija, Idrsko 114, Ko-
barid, vozniško dovoljenje. p-26118

Volf Jožica, Ul. Heroja Marinclja 5, Ko-
čevje, delnice II emisije, št. 01114891M
banke. g-26253

Vornšek Jasmina, Legen 95 a, Šmartno/
Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 12456. g-26092

Vošnjak Boris, Svetčeva 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32931.
s-26175

Vretič Iztok, Curnovec 66, Sromlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 10802.
p-26023

Vrešak Natalija, Gerbičeva 51 a, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 40308.
s-26050

Waland Darko, Sernčeva 11, Maribor,
delovno knjižico. m-862

Willenpart Lucija, Cesta v Mestni log
70, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 40304. s-26068

Zagajšek Dušan, Šentvid pri Grobelnem
63, Grobelno, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11333. m-838

Zakrajšek Jože, Dolenje Ponikve 36,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. 6352. s-26046

Zakšek Jure, Cesta v Log 12, Brestanica,
vozniško dovoljenje, št. 16293. p-26026

Zaois d. o. o. Hees Silvester, Jocova 74,
Maribor, zavarovalno polico, št. 6 MOT
22441-22450, izdala zavarovalnica Adria-
tic. m-768

Zarič Miloš, Šišenska 35, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 17529, izdal
LPP. s-26306

Zarnik Miha, Podboršt 22 b, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 16582.
s-26075

Zdovc Urban, Celjska 42, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
10702. g-26195

Zelenič Ivan, Hladilniška pot 26, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 34574. s-26154

Zelenko Miran, Podvinci 4, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 31412, iz-
dala UE Ptuj. g-26203

Zemljič Igor, Kardeljeva 51, Maribor,
potrdilo o zaključnem izpitu Srednje kme-
tijske šole, izdano leta 1992. m-890

Zibelnik Zdravko, Koreno 8, Lukovica,
spričevalo Šole za poklicne voznike Ljub-
ljana, izdano leta 1988. s-26180

Ziherl Bernardka, Ostrožnik 13, Mokro-
nog, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8546. s-26225

Zorec Jože, Spodnji Gasteraj 71, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6800.
m-857

Zrnič Branko, Bevkova 1, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 57756.
m-777

Zupanc Nevenka, Bohoričeva 38 a, Bre-
stanica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5896. p-26009

Železnik Marjan, Zgornji Porčič 4, Sve-
ta Trojica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10001. m-775

Žgur Fanika, Gaj nad Mariborom 16,
Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 63644. m-774

Žižek Marjana, Velika Polana, Velika
Polana, listino. p-26295

Žibert Mira, Čolnišče 4, Zagorje, voz-
niško dovoljenje, št. 8912. p-26286

Žibret Vanja, Ljubija 124, Mozirje, štu-
dentsko izkaznico, št. 61103878, izdala Pe-
dag. fakulteta Maribor. m-796

Žnidarič Karla, Ulica talcev 37, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
99831. m-955

Žnidarič Mirko, Ulica talcev 37, Oreho-
va vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
30418, ser. št. 371466. m-956

Žnidaršič Zoran, Višnjevarjeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 90679, št. reg. 182334. s-26056

Žohar Anton, Dolnji Slaveči 133, Grad,
delovno knjižico, št. 71917, 29954. p-26290

Žunič Marta, Cven, Ljutomer, vozniško
dovoljenje. p-26135

Župec Damijan, Sp. Žerjavce 35, Lenart,
zaključno spričevalo Sred. kov. str. met. šo-
le Maribor, izdano leta 1988. m-804

Žvižej Tomaž, Marija Dobje 3 b, Dram-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10553. p-26030



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 26 – 16. V. 1997 Stran 2107

Pravkar izšlo!

PREDPISI O ZADRUGAH
z uvodnimi pojasnili dr. Emila Čeferina

Kdo je lahko član zadruge, kdo so ustanovitelji, kakšne so članske

pravice, kako je s poslovno tajnostjo in obveščanjem članov, kaj pravi

zakon o deležih članov, kako lahko član izstopi iz zadruge in kakšni so

izključitveni razlogi, kakšne so posledice prenehanja zadruge, kakšne

pa pravice delavcev zadruge, kakšna je vloga občnega zbora kot najviš-

jega organa zadruge, kako mora biti sestavljen zapisnik občnega zbora,

kakšne so pristojnosti predsednika zadruge in upravnega odbora, nad-

zornega odbora in preglednika?

Na vsa ta in številna druga vprašanja v uvodnih pojasnilih na poljuden

način odgovarja znani strokovnjak za področje zadružništva dr. Emil

Čeferin. Zakonu o zadrugah pa je dodano tudi stvarno kazalo, ki bo

olajšalo iskanje posameznih določil.

2478 SIT (10409)
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Pravkar izšlo!

dr. ANDREJ ANŽIČ

VARNOSTNI SISTEM
REPUBLIKE SLOVENIJE

Visoka policijsko-varnostna šola sodi med mlajše slovenske visokošolske ustanove,

tako da je izdaja učbenika učitelja te šole velik dogodek. Še posebej, ker z njim na

varnostnem področju zapolnjuje vrzel pomanjkanja študijske literature v sloven-

skem jeziku.

Knjiga pa ni namenjena le slušateljem te šole. Doc. dr. Andrej Anžič s tem delom

želi prispevati k oblikovanju slovenskega nacionalnega varnostnega sistema. Vsaka

država se, kakor je zapisal, sooča z vrsto varnostnih izzivov, paleto varnostnih dilem

in varnostnimi tveganji. Ti so po obliki in vsebini zelo različni: nekateri se že

izražajo, drugi le nakazujejo, tretji slutijo, četrtih pa ni mogoče niti zaznati. Pogla-

vitni varnostni cilj nacionalne države je, da svojim državljanom in tujcem na svojem

ozemlju zagotovi varnost. Pri tem pa morajo biti posegi v človekove pravice le

izjemni, in sicer po strogo določenih pravnih osnovah.

Prva poglavja knjige so namenjena opredelitvi temeljnih pojmov, zgodovinskemu

pregledu in sistemu zagotavljanja varnosti, obrambe, zaščite in reševanja. Posebni

poglavji pa avtor namenja varstvu človekovih pravic in evropskim varnostnim in

obrambnim integracijam.

4620 SIT (10418)


