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Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika
po 51. členu ZUP
Št. 026-225/97-1241
Ob-39282
Republika Slovenija, Upravna enota Novo mesto, Oddelek za upravne notranje zadeve, izdaja na podlagi 16. člena zakona o
društvih (Ur. l. RS, št. 60/95, 49/98 – odl.
US in 89/99) in na podlagi tretjega odstavka 51. člena zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99 in 70/00),
po uradni dolžnosti, v upravni zadevi ugotavljanja prenehanja in izbrisa Medobčinskega društva Rom Novo mesto, s sedežem v
Novem mestu, Novi trg št. 6, iz registra
društev naslednji
sklep
Medobčinskemu društvu Rom Novo mesto, s sedežem v Novem mestu, Novi trg št.
6, se v postopku ugotavljanja prenehanja in
izbrisa iz registra društev, ki ga vodi tukajšnji upravni organ, postavi začasna zastopnica Marija Padovan, roj. 19. 7. 1942, v
kraju Dolje, s stalnim prebivališčem na naslovu Novo mesto, V Brezov log št. 43a.
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Dolenjskem in Tomić Nikola, Obrezje 10 B,
Jesenice na Dolenjskem, za prenehanje po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe TOMIĆ, trgovina in proizvodnja oblačil, d.o.o., Obrežje 10 B, Jesenice na Dolenjskem, objavlja sklep:
Družba TOMIĆ, trgovina in proizvodnja oblačil, d.o.o., Obrežje 10b, Jesenice na Dolenjskem, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
12. 1. 2000.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Maduna Goran, Milke Trnine 8, Samobor, R Hrvaška, Tomić Elisabeth Ingrid, Obrežje 10 B, Jesenice na Dolenjskem in Tomić Nikola, Obrežje 10 B,
Jesenice na Dolenjskem, z ustanovitvenim
kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku
se
ustanovitveni
kapital
1,500.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje Maduna Gorana, Tomić Elisabetho
Ingrid in Tomić Nikola.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 3. 4. 2000

LJUBLJANA

Sodni register
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra

KRŠKO
Srg 106/2000-3
Rg-6051
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski oddelek, kot registrsko sodišče na predlog predlagateljev: Maduna Goran, Milke
Trnine 8, Samobor, R Hrvaška, Tomić Elisabeth Ingrid, Obrežje 10 B, Jesenice na

Srg 12035/2000
Rg-15050
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog INTERSERVICE AVTO, Prodaja avtomobilov, d.o.o., Ljubljana, Leskovškova 11, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe INTERSERVICE AVTO, d.o.o., Ljubljana, objavlja sklep:
INTERSERVICE AVTO, d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl. 1/30140/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 22. 6. 2000.
Družba nima nobenih obveznosti in vsa
razmerja z delavci so urejena.
Ustanovitelja sta Borut Mišica, Perovo 32,
Grosuplje in družba U.I. Beteiligungsgesellschaft m.b.H., Eschenbachgasse 11, Wien,
Avstrija,
z
ustanovitvenim
kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Leto X

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku vse ostalo premoženje v celoti
prevzame U.I. Beteiligungsgesellschaft
m.b.H.
Zoper sklep ustanoviteljev o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2000
Srg 12173/2000
Rg-15053
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog GO & GO, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Vojkova 2, Ljubljana,
za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
GO & GO, podjetje za trgovino in storitve,
d.o.o., Vojkova 2, Ljubljana, objavlja sklep:
GO & GO, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Vojkova 2, Ljubljana, reg. št.
vl. 1/19633/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 9. 8.
2000.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Gregorc Marija, Vojkova
2, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,711.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,711.000 SIT prenese v celoti na Gregorc
Marijo.
Zoper sklep ustanoviteljev o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 2000
Srg 11155/2000
Rg-15054
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, Dunajska 56, za prenehanje družbe
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe DONAUCHEM, trgovina
s kemikalijami, d.o.o., Ljubljana, Tržaška
40, objavlja sklep:
Družba DONAUCHEM, trgovina s kemikalijami, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 40,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 1. 9. 2000.
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Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.
Ustanovitelj je DONAUCHEM, Handelsgesellschaft m.b.H., Liststrasse 4, Ien,
Wien, Avstrija, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na DONAUCHEM Handelsgesellschaft m.b.H.
Zoper sklep ustanoviteljev o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2000
Srg 1756/95
Rg-15057
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog RAMIDA, d.o.o., Ljubljana,
za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
RAMIDA, d.o.o., Ljubljana, objavlja sklep:
RAMIDA, podjetje za storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Tbilisijska 30, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 31. 3. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljici sta Rajačič Darinka, Tbilisijska 30, Ljubljana in Japič Milena, Leninov
trg 5, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanoviteljici.
Zoper sklep ustanoviteljev o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 7. 2000
Srg 13099/2000
Rg-15090
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog Športa Suzane, V Dovjež
24, Ljubljana, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe FENIKS ŠPORTA IN PARTNER, trženje, d.n.o., Ljubljana, V Dovjež
24, objavlja sklep:
Družba FENIKS ŠPORTA IN PARTNER,
trženje, d.n.o., Ljubljana, V Dovjež 24,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 22. 9. 2000.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.
Ustanovitelja sta Športa Suzana, V Dovjež 24, Ljubljana in Vasič Dragan, Čaklovići
64, Tuzla, Bosna in Hercegovina, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
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se v celoti na Športa Suzano in Vasič Dragana.
Zoper sklep ustanoviteljev o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 11. 2000

SLOVENJ GRADEC
Srg 99/00210
Rg-404182
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 99/00210 z dne 15. 6.
1999 pod št. vložka 1/09622/01 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča podružnico zaradi prenehanja s temile podatki:
Matična št.: 1365762001
Firma: ODVETNIŠKA PISARNA KOS IN
PARTNERJI o.p., d.n.o., Podružnica Ravne Center
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2390 Ravne na Koroškem,
Partizanska ulica 4
Ustanoviteljica: Odvetniška pisarna Kos
in Partnerji, o.p., d.n.o., izstop 14. 6. 1999.
Izbris podružnice na podlagi sklepa družbenika z dne 14. 6. 1999.

Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov
Št. 104-04-001/00-005
Ob-39345
Sindikat voznikov avtobusnega prometa Slovenije (SIVAP-S), Celovška c.
166, Ljubljana, se določi kot reprezentativni sindikat v poklicu voznik avtobusa.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 104-03-007/00-002
Ob-39346
Statut sindikata azbestnih bolnikov
Slovenije – SABS, s sedežem v Novi Gorici, Gradnikove brigade 6, se hrani pri
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod št. 150 z dne 13. 11. 2000.
Št. 024-5/00-1411
Ob-39390
Ugotovi se, da so pravila Sindikata delavcev Tovarne meril Plastike, d.o.o., iz

Pameč 153, pošta Slovenj Gradec, bila
sprejeta v hrambo na Oddelku za družbenoekonomski razvoj Občine Slovenj Gradec, z
odločbo št. 024-4/93 z dne 15. 4. 1993 in
vpisana v evidenco statuta sindikatov pod
zap. št. 3.
Zaradi organizacijskih sprememb, se je
spremenil naziv sindikata, ki se odslej glasi:
KNG, Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije, Sindikat podjetja TRISO, d.d., Proizvodnja šolske in pisarniške opreme, Pameče 153, 2380 Slovenj
Gradec.
Sprememba se z dnem izdaje te odločbe vpiše v evidenco statutov sindikatov pod
zap. št. 5/2000 pri Upravni enoti Slovenj
Gradec.

Razglasi sodišč
Pri navedenih sodiščih teče
postopek, da se razglasijo za
mrtve osebe, ki so pogrešane.
Pogrešance pozivamo, da se
oglase; vsi drugi, ki kaj vedo o
njihovem življenju, naj to javijo
sodniku in začasnemu skrbniku
oziroma predlagatelju v roku
treh mesecev po objavi oglasa,
ker bo sicer sodišče po preteku
tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
N 10/2000
PO-6377
Na predlog Jožefe Bakovnik, Hotemaže
36, Preddvor, je pri Okrajnem sodišču v
Kranju uveden postopek za razglasitev pogrešanega Valentina Bakovnika, roj. 11. 12.
1920, nazadnje stanujočega Hotemaže 7,
Preddvor, za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 17. 5. 2000

Oklici dedičem
D 241/2000
OD-15121
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pok. Tanko Franku, sinu Franca, roj. 7. 5. 1904, drž. ZDA, umrlem 19. 3.
1967 v Clevelandu, Ohio, ZDA, kjer je nazadnje tudi živel.
Dediči, ki so se udeležili zapuščinske
obravnave so povedali, da je bil pokojni Tanko Frank poročen in da je imel tudi otroke,
vendar pa niso vedeli povedati niti njihovih
priimkov in imen, niti njihovih naslovov. Glede na to so sodišču dediči tako imenovanega prvega dednega reda neznani, zato sodišče poziva vse, ki menijo, da spadajo v krog
dedičev tako imenovanega prvega dednega
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reda, da se v roku enega leta od objave
tega oklica in na sodni deski, zglasijo in
uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po
preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 19. 10. 2000
I D 173/98
OD-10086
Emilija Marija Borko, rojena Borko, hči
Ivana, rojena 12. 2. 1922, nazadnje stanujoča Tbilisijska ulica 62 v Ljubljani, je
dne 28. 12. 1997 umrla na Golniku v Kranju. Kot upravičenci do dedovanja na podlagi zakona prideta v poštev njuna otroka
Borko Matija in Cvetko Jirka, ter njen zakonec Adili Hilmi, roj. 6. 5. 1917, katerega
bivališče je neznano. Na podlagi določila
206. člena zakona o dedovanju sodišče
poziva Adili Hilmija, da se v roku enega leta
od objave tega oklica priglasi kot dedič pri
tem sodišču.
Če se oseba, ki je pozvana k prijavi s
tem oklicem, ne bo oglasila, bo sodišče po
preteku določenega roka zaključilo zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 7. 2000
D 401/99
OD-15043
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Rozman Angeli, hči Jurija,
roj. 1. 8. 1914, nazadnje stanujoči Brezje
72, ki je umrla dne 30. 8. 1999.
Zakoniti dediči so tudi otroci pokojne
zapustničine sestre Ane Sablič, ki naj bi
živeli nekje v Ameriki in je njihov naslov neznan.
Dediče pozivamo, da se v enem letu po
objavi oklica prijavijo tukajšnjemu sodišču
kot dediči. Po preteku enoletnega roka bo
sodišče odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 25. 10. 2000

Oklici o skrbnikih in razpravah
I 1251/97
SR-15059
Okrajno sodišče v Kamniku je na podlagi določila prvega odstavka in 4. točke drugega odstavka 82. člena zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99) dolžniku Šterlekar Igorju v izvršilni zadevi opr.
št. I 1251/97 zaradi izterjave 1,112.326
SIT s prip., postavilo začasnega zastopnika
Kekec Iva, odvetnika iz Kamnika, Gregorčičeva 2, Kamnik. Postavljeni zastopnik bo
zastopal dolžnika v izvršilnem postopku dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 18. 10. 2000
IV P 320/99
SR-13973
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Vesni Hren, v pravdni zadevi tožeče stranke mld. Grega Rojina Pod-
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gornik, ki ga zastopa zakonita zastopnica
Mojca Rojina, oba Pod hribom 24, Ljubljana, proti toženi stranki Stanetu Podgorniku,
neznanega prebivališča, zaradi plačila preživnine, dne 29. 8. 2000 sklenilo:
toženi stranki Stanetu Podgornik, neznanega prebivališča, se postavlja začasni zastopnik, odvetnik Did Mušinović, Tržaška
cesta 2, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. IV P
320/99, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler ji organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2000

Stečajni postopki
in likvidacije
St 98/2000
S-39279
To sodišče je s sklepom opr. št. St
98/2000 z dne 13. 11. 2000 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Apis, živilska industrija in trgovina,
d.o.o., Štrihovec 15, Šentilj, ter odredilo
imenovanje upniškega odbora v sestavi:
1. Grafem, d.o.o., Tržaška c. 23, Maribor,
2. Jadran, d.d., Partizanska c. 69, Sežana,
3. Zavarovalnica Maribor, d.d., Cankarjeva 3, Maribor,
4. Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS,
5. Jožef Božnik, delavski zaupnik.
Za upraviteljico prisilne poravnave se določi Vera Zavrl, univ. dipl. ek., zaposlena v
Rubikon, d.o.o., Maribor, Kalohova 24 iz
Maribora.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki so
nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi tega izvlečka
oklica o pozivu za sklenitev prisilne poravnave.
Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
Oklic upnikom je nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 13. 11. 2000.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 11. 2000
St 56/2000
S-39281
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 56/2000 sklep z
dne 15. 11. 2000:
Poravnalni senat na podlagi načrta finančne reorganizacije in vseh priloženih
dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih terjatev po 43. in 44/II členu ZPPSL,
v skladu z določili 52. člena ZPPSL razpisuje narok za prisilno poravnavo med dolžnikom: KORS, Modna konfekcija, d.d.,
Prvomajska 29, Rogaška Slatina in njegovimi upniki, ki bo dne 20. decembra

2000 ob 10. uri, v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog finančne reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodišču v
sobi št. 123/a, v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glasovali pisno (54/II člen ZPPSL), naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo
poravnalnemu senatu; upniki – pravne osebe, naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je
podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba,
pooblaščena za zastopanje upnika. Pri glasovanju se bodo štele samo tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni senat prejel do zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 11. 2000
St 63/99
S-39283
To sodišče razpisuje II. narok za preizkus upniških terjatev v stečajni zadevi Metalna ECCE, d.d. – v stečaju, Maribor,
dne 20. 12. 2000 ob 10. uri, v sobi 330
tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 11. 2000
St 11/94
S-39285
Stečajni postopek nad dolžnikom Klima
VFT, Proizvodnja ventilacijskih, filtracijskih in toplotnih naprav, d.o.o., Delavska c. 5, Celje – v stečaju, se zaključi.
Stečajni postopek se objavi tudi na oglasni deski.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika iz sodnega registra.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
roku 15 dni od objave zaključka tega stečajnega postopka (99/II. člen ZPPSL).
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 11. 2000
St 50/2000-7
S-39286
To sodišče je na seji senata dne 14. 11.
2000 pod opr. št. St 50/2000 sprejelo
naslednji sklep:
stečajni postopek nad dolžnikom Drago
Klemenčič, Trgovina in storitve, d.o.o.,
Novo mesto, K Roku 16, Novo mesto,
matična št. 5722942, šifra dejavnosti
52.463, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Drago Klemenčič, Trgovina in storitve,
d.o.o., Novo mesto, K Roku 16, Novo mesto, izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 14. 11. 2000
St 44/2000-8
S-39287
To sodišče je na seji senata dne 14. 11.
2000 pod opr. št. St 44/2000 sprejelo
naslednji sklep:
stečajni postopek nad dolžnikom Lesarstvo Koporec – proizvodnja masivnega
pohištva Borut Koporec, s.p., Podhosta
12a, Dolenjske Toplice, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Lesarstvo Koporec – proizvodnja masivnega
pohištva Borut Koporec, s.p., Podhosta
12a, Dolenjske Toplice, izbriše iz vpisnika
samostojnih podjetnikov.
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Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 14. 11. 2000
St 194/2000
S-39289
To sodišče je s sklepom opr. št. St
194/2000 z dne 14. 11. 2000 začelo stečajni postopek nad dolžnikom IMP Intra,
podjetje za zastopanje, inženiring in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 7,
matična številka 5339383, šifra dejavnosti
51.190.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Darja Erceg, odvetnica v Ljubljani.
Začetek stečaja se objavi tudi na sodni
deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je potrebno vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 15. 2. 2001 ob 12.30, v sobi 368/III
tega sodišča.
Upniki se zoper navedeni sklep lahko
pritožijo v 15 dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 11. 2000
St 5/2000
S-39290
To sodišče je s sklepom opr. št. St
5/2000 z dne 10. 11. 2000 odločilo:
Stečajni postopek nad družbo Aluiz, trgovina, uvoz, izvoz in zastopstva, d.o.o.,
Izola, Polje 10, matična št. 5838355, šifra
dejavnosti 51.700, se začne in se takoj zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris družbe iz sodnega registra.
Premoženje dolžnika, opredeljeno v cenitvi premoženja sodnega cenilca pod točkama 1 in 3, ki je sestavni del tega sklepa,
se izroči Mestni občini Koper brez prevzema obveznosti.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 10. 11. 2000
St 70/2000
S-39292
To sodišče je s sklepom opr. št. St
70/2000 z dne 10. 11. 2000 odločilo, da
se nad družbo HF Sistemi, računalniške
in finančne storitve in svetovanje ter inženiring, d.o.o., Koper, Ulica 15. maja
19, Koper, matična št. 5534127, šifra dejavnosti 74.140, stečajni postopek začne
in takoj zaključi, ter po pravnomočnosti
sklepa odredilo izbris družbe iz sodnega
registra.
Zoper ta sklep se lahko pritožijo upniki v
roku 15 dni od dneva te objave.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 10. 11. 2000
St 26/2000-58
S-39293
S sklepom tega sodišča opr. št. St
26/2000 z dne 12. 9. 2000 je bila potrjena prisilna poravnava nad dolžnikom Konstruktor Gratrans, d.o.o., Maribor, Sernčeva 8.
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Terjatve upnikov so razvrščene v štiri razrede, in sicer:
1. razred A – terjatve delavcev iz naslova neizplačanih odpravnin presežnim delavcem, za katere se položaj tudi po potrditvi načrta finančne reorganizacije ne
spremeni;
2. razred B – terjatve upnikov, ki so pristali na vplačilo stvarnega vložka s prenosom terjatve na dolžnika zaradi povečanja
kapitala dolžnika;
3. razred C – terjatve iz naslova obveznosti do delavcev, dobaviteljev, kreditorjev
in terjatve iz ostalih naslovov, ki niso v drugih razredih, ki se poplačajo v višini 20%
ugotovljenih terjatev z obrestmi v višini 3%
letno, ki tečejo od 5. 5. 2000, v roku 1
leta od pravnomočnosti potrjene prisilne
poravnave;
4. razred D – terjatve iz naslova davkov
in prispevkov, ki se poplačajo v višini 20%
ugotovljenih terjatev z obrestmi v višini 3%
letno, ki tečejo od 5. 5. 2000, v roku 1
leta od pravnomočnosti potrjene prisilne
poravnave.
Seznami upnikov z ugotovljenimi terjatvami in zmanjšanimi zneski so sestavni del
sklepa o prisilni poravnavi.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 28. 9. 2000.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 11. 2000
St 18/94
S-39294
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
18/94 z dne 13. 11. 2000 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Brest Iverka, d.o.o. – v stečaju, Cesta 4. maja 18,
Cerknica.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 11. 2000
St 16/94
S-39301
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
16/94 z dne 13. 11. 2000 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Brest Jelka,
d.o.o. – v stečaju, Begunje pri Cerknici.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 11. 2000
St 120/2000
S-39295
To sodišče je s sklepom St 120/2000
dne 10. 11. 2000 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Induplati splošne
storitve, Industrija platnenih izdelkov,
d.o.o., Domžale, Kamniška 24 – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2000
St 121/2000
S-39296
To sodišče je s sklepom St 121/2000
dne 10. 11. 2000 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Induplati Mokronog, Industrija platnenih izdelkov,
d.o.o., Zgornje Jarše, Kamniška c. 24
Domžale.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 11. 2000
St 90/99
S-39297
To sodišče je s sklepom St 90/99 dne
13. 11. 2000 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Thermik, Inženiring in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Cankarjevo nabrežje 27.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 11. 2000
St 87/2000
S-39298
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
87/2000 dne 10. 11. 2000 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Parks & Jet
Commerce, d.o.o., Ljubljana, Gasilska 22.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 11. 2000
St 2/98
S-39299
To sodišče razpisuje v stečajnem postopku nad stečajnim dolžnikom Veriga,
Proizvodnja verig in vijakov, d.o.o. – v
stečaju, Alpska 43, Lesce, četrti narok za
preizkus terjatev stečajnega dolžnika Veriga, Proizvodnja verig in vijakov, d.o.o. – v
stečaju, Alpska 43, Lesce, ki bo dne
21. 12. 2000 ob 14. uri, v sobi 014/klet
tega sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 11. 2000
St 64/2000
S-39370
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 64/2000 sklep z
dne 16. 11. 2000;
Začne se postopek prisilne poravnave
med dolžnikom: ECO OIL Company, Družba za trgovino, posredovanje in storitve, d.o.o., Kocbekova 54, Škofja vas in
njegovimi upniki.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
se poziva, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica
prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino, ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave
(16. 11. 2000).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 5% vrednosti prijavljene
terjatve ali poslati original dokazila o pla-
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čilu sodne takse na žiro račun
50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.
Upnike opozarjamo da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
iz prejšnje točke (v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatve).
Za upravitelja prisilne poravnave se imenuje Zlatko Hohnjec, s.p., Tekačevo 5, Rogaška Slatina.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
1. AGIP Slovenija, d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana,
2. Stol Kamnik, d.d., Ljubljanska 45,
1241 Kamnik,
3. DURS, Cafova ul. 7, 2000 Maribor,
4. Zavarovalnica Maribor, d.d., Cankarjeva 3, 2000 Maribor,
5. Anita Žerjav, Kurirčkova 47, 2204
Miklavž na Dravskem polju.
Predlagatelju prisilne poravnave se naloži, da položi predujem za stroške postopka
v višini 2,300.000 SIT na žiro račun Okrožnega sodišča v Celju št. 50700-696-250,
sklic na št. 5-64-2000, v roku 8 dni po
prejemu pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 11. 2000
St 67/2000
S-39372
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 67/2000 sklep z dne 16. 11.
2000:
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Prevolnik, Proizvodnja, avtotrgovina, d.o.o., Teharje 4, Celje.
Odslej se firma glasi: Prevolnik, Proizvodnja, avtotrgovina, d.o.o., Teharje 4, Celje – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič, s.p., Arja vas 1, Petrovče.
Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo , naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve ali posalti
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 50700-840-011-3390, vendar
največ 30.000 SIT.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
14. 2. 2001 ob 14.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
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Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 16. 11.
2000.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 11. 2000
St 59/2000
S-39374
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 59/2000 sklep z dne 16. 11.
2000:
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Markus Trade, Podjetje za trgovino, d.o.o., Cesta v Laško 23, Celje.
Odslej se firma dolžnika glasi: Markus
Trade, Podjetje za trgovino, d.o.o., Cesta v
Laško 23, Celje – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Đorđevič Branko, s.p., Arja vas 1, Petrovče.
Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 50700-840-011-3390, vendar
največ 30.000 SIT.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
31. 1. 2001 ob 14.30 na sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 16. 11. 2000.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 11. 2000
St 50/2000
S-39376
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 50/2000 sklep z dne 16. 11.
2000.
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: T.M.P. Trgovina, d.o.o., Stanetova
5, Velenje.
Odslej se firma dolžnika glasi: T.M.P.
Trgovina, d.o.o., Stanetova 5, Velenje – v
stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Đorđevič Branko, s.p., Arja vas 1, Petrovče.
Odredi se obajva začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča, ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega okolica. Vlogo morajo

poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o
utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika.
Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v
teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 50700-840-011-3390, vendar
največ 30.000 SIT.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
31. 1. 2001 ob 15. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 16. 11.
2000.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 11. 2000
St 63/2000
S-39379
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 63/2000 sklep z dne 16. 11.
2000.
Začne se stečajni postopek nad dolžnkom: ŠOK, Trgovina, inženiring, kooperacija d.o.o., Železarska cesta 2,
Štore.
Odslej se firma dolžnika glasi: ŠOK, Trgovina, inženiring, kooperacija, d.o.o., Železarska cesta 2, Štore – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Hohnjec Zlatko, s.p., Tekačevo 5, Rogaška
Slatina.
Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 50700-840-011-3390, vendar
največ 30.000 SIT.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
31. 1. 2001 ob 9. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglsno desko dne 16. 11. 2000.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 11. 2000

Stran

10486 / Št. 108 / 24. 11. 2000

St 110/2000
S-39381
Poravnalni senat tega sodišča obvešča
upnike v postopku prisilne poravnave Proline, d.o.o., Stegne 11, Ljubljana, ki se
vodi pod opr. št. St 110/2000, da bo narok za obravnavo predloga za ustavitev postopka prisilne poravnave in narok za glasovanje o prisilni poravnavi, v primeru, če bo
predlog zavrnjen, dne 29. 11. 2000 v konferenčni dvorani tega sodišča ob 11. uri.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 11. 2000
St 198/2000
S-39385
To sodišče je s sklepom St 198/2000
dne 16. 11. 2000 začelo stečajni postopek nad dolžnikom TORA-D finančno-računovodski servis in inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Thumova 35, Šmartno pod
Šmarno
goro,
matična
številka
5399688000, šifra dejavnosti 74.120.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Tatjana Rupel, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
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 7. 2. 2001 ob 9.30 soba 307/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 11. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 11. 2000

Izvršbe in zavarovanja
Z 2000/00077
IZ-15038
Na podlagi sklepa o zvarovanju opr. št.
Z 2000/00077, ki ga je dne 19. 10. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Črnomlju, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru v I. etaži Trgovskega centra v Metliki, z naslovom
Kidričevo naselje, v skupni izmeri 32,42 m2,
s pripadajočim idealnim solastninskim deležem na skupnih prostorih in napravah in
prostorih objekta in pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, ki leži na zemljiščih parc.
št. 3999/3 in 3995, vpisanih pri vl. št.
2006, k.o. Metlika in so last zastavitelja Igorja Novaka, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 1551/93, z dne 16. 11. 1993 in
darilne pogodbe, z dne 3. 1. 1994, zastavna pravica v korist upnice Krekove banke,
d.d., Maribor, Slomškov trg 18, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
30,000.000 SIT.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 19. 10. 2000
Z 2000/00323
Ob-14994
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00323, ki ga je dne 16. 10. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
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ustanovljena na napremičnini - stanovanju
z oznako 03, v I. nadstropju, v skupni izmeri
63,83 m2, s kletno shrambo št. 09, v izmeri
3 m2 in parkirnim mestom v garažni kleti,
stoječe na parc. št. 3134, 3103/1,
3104/3, 3130/5 in 3136, vse k.o. Domžale, v kompleksu, za katerega je izdelana
PGD projektna dokumentacija in pridobljeno enotno gradbeno dovoljenje št.
35102-252/99-23042, ki je last zastavnega dolžnika, zastavna pravica v korist
upnice Banke Domžale, d.d., Domžale,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke,
Ljubljanska 62, Domžale, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 8,500.000 SIT
s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 9. 10. 2000
Z 2000/00306
IZ-15022
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00306, ki ga je dne 20. 10. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustnovljena na poslovnem prostoru, ki stoji
na parc. št. 3847/1, 3847/2, 3847/3,
3851/2, 3851/3, 3852, 3853, 3854,
3855, 3856, 3857, 3858, 3859, 3860,
3861/1, 3861/2, 3862, 3863/1,
3863/2, 3864, 3865, 3866/1, 3866/2,
3867/1, 3867/2, 3868, 3869/1,
3869/2, 3869/3, 3869/4, 3869/5, k.o.
Domžale, v skupni izmeri 46,13 m2, ki je
last dolžnika in zastavnega dolžnika, zastavna pravica v korist upnice Banke Domžale,
d.d., Domžale, bančna skupina Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62, Domžale, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
20,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 10. 2000
Z 2000/00309
IZ-15040
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00309, ki ga je dne 25. 10. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na stanovanju z oznako B, ki
se nahaja v pritličju večstanovanjskega objekta v Domžalah, Radio cesta 6, v skupni
izmeri 36,11 m2, stoječe na parceli 5153 in
5261/1 pod vložkom 1393, k.o. Domžale,
ki je last dolžnika in zastavnega dolžnika,
zastavna pravica v korist upnice Banke Domžale, d.d., Domžale, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke, Ljubljanska 62, Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v višini
1,450.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 12. 10. 2000
Z 2000/00011
IZ-15018
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00011, ki ga je dne 8. 9. 2000 izdalo Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, je bila
ustanovljena na lokalu L2, ki je lociran v
pritličju Poslovno stanovanjskega objekta v
Radencih, Radgonska cesta 9, ki je last
dolžnika na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 22. 4. 1998, s prodajalcem SGP
Pomgrad – Visokogradnje, d.o.o., Murska
Sobota, zastavna pravica v korist upnice
Probanke, d.d., Maribor, Gosposka 23, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 23. 10. 2000

Z 2000/00020
IZ-15019
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00020, ki ga je dne 8. 9. 2000 izdalo Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, je bila
ustanovljena na stanovanju v Kidričevem naselju 6, Radenci, ki je last dolžnika na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
13. 7. 2000 s prodajalcema Frangež Andrejem in Nado, zastavna pravica v korist
upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 493.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 23. 10. 2000
Z 2000/00017
IZ-15020
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00017, ki ga je dne 8. 9. 2000 izdalo Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, je bila
ustanovljena na pisarniških prostorih prodajne enote VIII, prodajalna – diskont, ki se
nahaja v poslovni stavbi v Gornji Radgoni na
naslovu Trg svobode 19 in kletnega prostora v industrijskem kompleksu, in sicer prodajne enote št. VI, ki je last dolžnika na
podlagi prodajnih pogodb, sklenjenih dne
13. 6. 1995 in 15. 5. 1995 s prodajalcem
Elrad, Gornja Radgona, d.d., zastavna pravica v korist upnika Karntner Sparkasse AG,
Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska
63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 400.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 23. 10. 2000
Z 142/2000
IZ-15010
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarke Nade Kumar iz Ljubljane,
pod opr. št. SV 2306/2000 z dne 27. 9.
2000 in sklepa naslovnega sodišča opr. št.
Z 142/2000 z dne 29. 9. 2000, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice Abanke, d.d., Ljubljana, do dolžnika Pekarne Pečjak, d.o.o., Dolenjska c. 442, Ljubljana,
na podlagi pogodbe o dolgoročnem tolarskem kreditu št. 202878 z dne 12. 9.
2000, v višini 105,000.000 SIT z obrestno
mero T +6,50% letno, ki se spreminja v
skladu z vsakokrat veljavnim sklepom o
obrestnih merah upnice; kredit bo dolžnik
vračal mesečno z enoletnim moratorijem in
možnostjo predčasnega odplačila; prvi obrok
zapade v plačilo 28. 9. 2001, zadnji obrok
pa 28. 9. 2007, ter z vsemi ostalimi pogoji,
ki so razvidni iz navedene pogodbe in sporazuma strank in vsemi pripadki in stroški, ki bi
jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve, opravi rubež nepremičnin, ki nista vpisani v zemljiški knjigi, in sicer poslovnega prostora 3, v izmeri 78,73 m2 in poslovnega
prostora 4, v izmeri 102,20 m2, vse skupaj v
izmeri 180,93 m2, v pritličju Poslovno trgovskega centra Šalara, stoječega na parc. št.
1862/18, k.o. Semedela, označenega na
programski skici, ki je kot priloga 1 sestavni
del kupoprodajne pogodbe, ki sta last
dolžnika, kar je razvidno iz kupoprodajne
pogodbe št. P 8/99-SGP-PTC z dne
21. 12. 1999, sklenjene med njim in prodajalcem SGP Koper, d.d., Koper, Obrtniška 30, Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 10. 2000
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Z 139/2000
IZ-15011
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem zapisu notarja Škrk Andreja iz Ljubljane, pod opr. št.
SV 1178/2000 z dne 20. 9. 2000 in
sklepa naslovnega sodišča opr. št. Z
139/2000 z dne 2. 10. 2000, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice SKB
banke, d.d., do dolžnika in zastavitelja Hidro Koper, d.o.o., Ferrarska 10, Koper, v
višini 473,000.000 SIT s pogodbenimi
obrestmi v višini 7% letno, ki so fiksne za
dobo dveh let od podpisa pogodbe ter s
končnim rokom vračila kredita 8 let oziroma 1. 11. 2006 in s stroški ter drugimi
pogoji, razvidnimi iz notarskega zapisa s
prilogami, opravi rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiški knjigi, in sicer poslovnih
prostorov v poslovnem objektu Ob Ogrlici,
Ferrarska 10, Koper, in sicer v I. nadstropju, v skupni izmeri 118,55 m2, ter v II.
nadstropju, v skupni izmeri 832,50 m2, ki
so last dolžnika, kar je razvidno iz kupoprodajne pogodbe, sklenjene med njim in
prodajalcem – investitorjem SOZ Galeb
Izola – TOZD Trženje Inženiring, z dne
13. 10. 1989, št. PO-06-89, z dodatkom
št. 1 z dne 26. 12. 1989 in kupoprodajne
pogodbe, sklenjene med njim in prodajalcem – investitorjem Galeb Izola – Inženiring, p.o., z dne 19. 10. 1993, št.
PCK-071/93-KUP.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 10. 2000
Z 147/2000
IZ-15041
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 1002/00 z dne 22. 9. 2000 in
sklepa naslovnega sodišča, opr. št. Z
147/2000 z dne 10. 10. 2000, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, do dolžnice Štamcar Slavice, Prade pri Kopru, Cesta bratstva št. 4, v višini 4,000.000 SIT s
pp, z realno obrestno mero 5,5% letno, ki
se spreminja v višini, rokih in na način, določen z vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih merah upnice, kredit se revalorizira v
rokih in na način, določen z vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih merah upnice,
ki ga bo dolžnica vračala v 120. mesečnih
obrokih, ki zapadejo v plačilo vsakega zadnjega dne v mesecu s tem, da prvi obrok
zapade v plačilo zadnji dan v naslednjem
mesecu po prenosu kredita v odplačilo, vendar najkasneje 30. 11. 2000, zadnji pa
31. 10. 2010, ter pod drugimi pogoji, razvidnimi iz navedenega sporazuma strank in
pogodbe o kreditu, št. 236-3024/49 z dne
18. 9. 2000, ki je sestavni del navedenega
sporazuma strank, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer
trisobnega stanovanja v pritličju stanovanjske stavbe v Škofijah, Spodnje Škofije
254, v izmeri 65,81 m 2, s pravico trajne
souporabe stavbne parcele ter skupnih delov stanovanjske hiše, uporabo parc. št.
320/6, k.o. Plavje, kar je dolžnica pridobila s kupoprodajno pogodbo, sklenjeno
med njo in prodajalcem Birsa Bojanom,
dne 6. 7. 2000.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 10. 2000
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Z 573/2000
IZ-15109
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 573/2000 z dne 19. 10.
2000, je bilo trisobno stanovanje št. 6, v
izmeri 73,20 m2, ki se nahaja v 2. nadstropju stanovanjskega objekta Šorlijeva cesta
33, Kranj, stoječega na parc. št. 225/2, vl.
št. 301/1, k.o. Rupa, ki še ni vpisano v
zemljiški knjigi in sta ga dolžnika in zastavna
dolžnika Gregor Gunčar, roj. 26. 12. 1969,
Šorlijeva 3, Kranj in Vera Župunski, roj.
14. 11. 1970, Kuratova 44, Kranj, pridobila v last, vsak do ene polovice, po kupoprodajni pogodbi z dne 8. 8. 2000, ki sta jo
sklenila z Bojanom Vrlinškom, Betonova 15,
Kranj, zarubljeno za zavarovanje denarne
terjatve po odplačilni kreditni pogodbi št.
1-00.029.025/100 z dne 17. 8. 2000, v
višini 31.000 EUR s pripadki, v korist upnice Zveze bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, s sedežem Paulitschgasse
5-7, 9010 Klagenfurt – Celovec, Avstrija.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 6. 11. 2000

Z 11/2000-6
IZ-15102
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okrajnega sodišča v Lendavi, opr. št. Z 11/2000-4
z dne 25. 10. 2000, je bila nepremičnina, ki
ni vpisana v zemljiški knjigi – poslovna stavba
v izmeri 1,24 a in dvorišče 0,80 a, ki stoji na
parc. št. 4339/11 vl. št. 3611, k.o. Lendava
ter konferenčna dvorana v izmeri 127,37 m2,
ki do ene polovice stoji na parc. št. 4339/11,
vl. št. 3611, k.o. Lendava in do druge polovice na parc. št. 4339/10, vl. št. 3650, k.o.
Lendava, ki je v celoti last dolžnice zastaviteljice, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 30. 12. 1998, med prodajalko Pomursko banko d.d., bančno skupino Nove
Ljubljanske banke, Trg zmage 7, Murska Sobota in dolžnico kot kupovalko, zarubljena v
korist upnice Pomurske banke, d.d., bančne
skupine Nove Ljubljanske banke, Trg zmage
7, Murska Sobota, za zavarovanje njene izvršljive denarne terjatve v višini 50,000.000
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 27. 10. 2000

Z 2000/00173
IZ-15014
Okrajno sodišče v Krškem je v zadevi
zavarovanja upnice Probanke d.d., Maribor,
Gosposka 23, Maribor, zoper dolžnico Baronik - Budič Ireno, s.p., Obala 33, Portorož, ter zastavitelja Budič Ivana, Cesta 4.
julija 62, Krško, zaradi zavarovanja denarne
terjatve upnice v znesku 4,000.000 SIT s
pp na nepremičnini zastavitelja, ki ni vknjižena v zemljiško knjigo, na podlagi sklepa
opr. št. Z 2000/00173 z dne 21. 9. 2000
in na podalgi četrtega odstavka 254. člena
ZIZ razglaša zapisnik o rubežu nepremičnine zastavitelja, ki ni vknjižena v zemljiško
knjigo tukajšnjega sodišča, in sicer stanovanje št. 9, II. nadstropje, v izmeri 58,03 m2,
Cesta 4. julija 62, Krško, pri čemer je bil
rubež opravljen dne 12. 10. 2000, po izvršitelju Zorčič Janku, Vodnikova 1, Brežice,
v prisotnosti predstavnika upnika in zastavitelja.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 19. 10. 2000

Z 14/2000-5
IZ-15103
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okrajnega sodišča v Lendavi, opr. št. Z
14/2000-4 z dne 25. 10. 2000, je bila
nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiški knjigi
– poslovni prostori v poslovno stanovanjskem objektu v Lendavi, Trg ljudske pravice
12, v izmeri 51,20 m2, na parc. št. 4393,
vl. št. 299, k.o. Lendava, ki je v celoti last
dolžnice zastaviteljice, na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene dne 1. 6. 1994, med
prodajalko ING-GRA Lendava, d.o.o., Partizanska 2, Lendava in dolžnico kot kupovalko Izbira, trgovina na debelo in drobno
d.o.o., Lendava, Trg ljudske pravice 12,
Lendava, zarubljena v korist upnice Pomurske banke, d.d., Murska Sobota, bančne
skupine Nove Ljubljanske banke, Trg zmage 7, Murska Sobota, za zavarovanje njene
izvršljive denarne terjatve v višini
20,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 27. 10. 2000

Z 2000/00170-10
IZ-15015
Okrajno sodišče v Krškem je v zadevi
zavarovanja upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, zoper dolžnico - zastaviteljico Kostanjšek Ljubico, Dolnja Prekopa 2a, Kostanjevica na Krki, zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice v znesku 6,000.000 SIT
s pp na nepremičnini zastaviteljice, ki ni
vknjižena v zemljiško knjigo, na podlagi
sklepa opr. št. Z 2000/00170 z dne 25. 9.
2000 in na podlagi četrtega odstavka
254. člena ZIZ razglaša zapisnik o rubežu
nepremičnine zastaviteljice, ki ni vknjižena
v zemljiško knjigo tukajšnjega sodišča, in
sicer poslovni lokal v Krškem z oznako št.
2, v pritličju stanovanjsko poslovnega objekta Dalmatinova 2, 4, 7, v izmeri
46,15 m2, ki stoji na parc. št. 329, pripisani pri vl. št. 445, k.o. Krško, pri čemer je
bil rubež opravljen dne 12. 10. 2000 po
izvršitelju Zorčič Janku, Vodnikova 1, Brežice, v prisotnosti predstavnika upnika in
dolžnice - zastaviteljice.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 19. 10. 2000

Z 2000/00064
IZ-14012
Okrajno sodišče v Litiji je v zadevi zavarovanja denarne terjatve pod opr. št.
Z 2000/00064, dne 18. 8. 2000 zarubilo
stanovanje št. 6, v objektu A-24, blok S-II v
Kranjski Gori, naselje Črtenje in stanovanje
v izmeri 32,40 m2, v II. nadstropju objekta
Planika, enota B 21, stoječem na parc. št.
157, 158/1, k.o. Bohinjska Bistrica, last
dolžnice in zastaviteljice Gorenjske predilnice, d.d., Škofja Loka, Kidričeva 75, Škofja
Loka, v korist upnice Predilnice Litija, d.d.,
Kidričeva 1, Litija, za zavarovanje njegove
denarne terjatve v višini 20,000.000 SIT,
skupaj z dogovorjenimi obrestmi po obrestni meri TOM +5% ter zapadlostjo celotne
terjatve 31. 12. 2001.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 25. 9. 2000
Z 2000/01702-5
IZ-14992
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/01702 z dne 10. 10.
2000 sta bila:
– dvosobno stanovanje v I. nadstropju
objekta št. C/11, stanovanjska soseska SŠ
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3/4 Podutik, v izmeri 55,67 m2, številka
stanovanja 14, z garažo št. 27/V – niz, ki je
last zastaviteljev Kraševec Iztoka in Mateje,
oba Lamutova 2, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe SŠ 3/4 – Podutik
B11-79/91 z dne 20. 9. 1991, sklenjene s
prodajalcem SCT, n.sol.o., Ljubljana, Titova 38 in
– poslovni prostor št. C3, v pritličju lamele C, v izmeri 63,75 m2, v Ljubljani, stanovanjska soseska BS 2/1, Zupančičeva
jama, ki se nahaja v objektu št. V2, ki stoji
na parc. 1763/5, 1763/4, 1762/1, vl. št.
2649, k.o. Bežigrad, ki je last dolžnika
Wagon, podjetje za gostinstvo in trgovino,
d.o.o., Koperska 94, Ljubljana, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 1/200 z dne
16. 6. 2000, sklenjene s prodajalcem K-Andi, d.o.o., Hribarjeva 11, 1380 Cerknica,
z dnem 10. 10. 2000 zarubljena v korist
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 24,100.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 10. 2000
Z 2000/01692
IZ-15001
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/01692, ki ga je dne 11. 10. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovni enoti št. 7, v Poslovno trgovskem centru Vič, v prodajni površini 252,50 m2, skupaj s pravico souporabe funkcionalnega zemljišča ter skupnih
prostorov in naprav, ki služijo objektu kot
celoti, ki je last dolžnika na podlagi prodajne pogodbe št. TCV 01/97 z dne 18. 8.
1997, sklenjene s prodajalcem ZTS Inter-Shop, d.o.o., Rožna dolina c. I/13, Ljubljana, zastavna pravica v korist upnika Voksbank – Ljudska banka, d.d., Miklošičeva
30, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 13,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 10. 2000
Z 2000/01313-8
IZ-15002
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/01313 z dne 10. 10.
2000 je bilo petsobno stanovanje št. 9, v
izmeri 123,39 m2, v mansardi stanovanjske
hiše, stoječe na parc. št. 227, 228, 229,
230, vse z.k. vl. št. 1057, k.o. Spodnja
Šiška, ki je last dolžnika Look – Look optika, d.o.o., Podutiška 46, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 9/02/00 z
dne 5. 4. 2000, sklenjene s prodajalcem
Podjetje Pivk, d.o.o., Brilejeva 2, Ljubljana,
z dnem 10. 10. 2000 zarubljeno v korist
upnika Hypo Alpe Adria banka, d.d., Trg
Osvobodilne fronte 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 75.000
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2000
Z 2000/01326-5
IZ-15003
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/01326 z dne 20. 7. 2000,
so bili poslovni prostori za opravljanje pisarniške dejavnosti z oznako AN3, v nadstropju objekta A, v izmeri 23,58 m2 in z oznako
AN4, v nadstropju objekta A, v izmeri
27,67 m2, skupaj s pripadajočimi deli in na-
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pravami objekta, ki so locirani v trgovsko
poslovnem centru Dunajska – Šarhova, ki
se nahaja na območju urejanja BS 1/6 Brinje in ki leži na parc. št. 236/1, 249/2,
251/1, 236/16, 236/17, 236/18,
236/20, 236/14, 243/6 in 246/16, ki so
vpisane pod z.k. vložek 758, k.o. Brinje in
so last dolžnika na podlagi prodajne pogodbe št. 29/97 z dne 19. 12. 1997, sklenjene med ING Inženiring, podjetje za inženiring, načrtovanje in gradnje, Pavšičeva 4,
Ljubljana, kot prodajalcem in dolžnikom kot
kupcem, z dnem 12. 9. 2000 zarubljeni v
korist upnice Banke Celje, d.d., Glavna podružnica Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
2,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2000
Z 2000/01659-3
IZ-15005
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/01659 z dne 11. 10.
2000, je bilo dvosobno stanovanje št. 409,
v IV. nadstropju, v Ljubljani, Kunaverjeva 3,
v skupni izmeri 60,27 m2, ki je last zastaviteljev Bokalič Bojana in Darje, oba Videm
21 D, Dol pri Ljubljani, na podlagi menjalne
pogodbe z dne 15. 3. 1996, sklenjene s
prodajalko Magister Matejo, Kunaverjeva 3,
Ljubljana, z dnem 11. 10. 2000 zarubljeno
v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 410.000 ATS v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 10. 2000
Z 2000/01664-4
IZ-15006
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/01664 z dne 11. 10.
2000, je bil poslovni prostor št. 41 v izmeri
31,20 m2, v I. nadstropju objekta GT center, ki stoji na parc. št. 881/16, 883/1,
885/5, 881/11, k.o. Črnuče in na parc.
št. 672/1, 672/10, 672/6, 678/1,
677/8, 677/9, 677/10, 672/3, 672/7
in 672/9, k.o. Nadgorica, na naslovu Brnčičeva 13 v Ljubljani, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah celotnega poslovnega centra ter na pripadajočem stavbnem in funkcionalnem zemljišču, ki služi poslovnemu
centru za normalno rabo, ki je last dolžnika
Tokas Inženiring, Zaključna gradbena dela, d.o.o., Brodarjev trg 10, Ljubljana, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
4. 10. 1999, sklenjene s prodajalcem Glavan Janezom, Kersnikova 12, Ljubljana, z
dnem 11. 10. 2000 zarubljeno v korist
upnice SKB banke, d.d., Ajdovščina 4,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 5,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 10. 2000
In 99/00622-6
IZ-15023
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča, opr. št. In 99/00622 z dne 19. 6.
2000, je bil dne 26. 9. 2000 opravljen v
korist upnice Krekove zavarovalnice, d.d.,
Ciril Metodov trg 1, Ljubljana, rubež stanovanja št. 10, v II. nadstropju in prostora v

kleti na naslovu Pot k ribniku 16, Ljubljana,
Špele Smolnikar.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 2000
In 00/00239-11
In 00/00419

IZ-15030

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Skupnost lastnikov stanovanj,
večstanovanjske hiše, Cesta 24. junija 74,
Ljubljana, zoper dolžnico Turk Andrejo, Cesta 24. junija 74, Ljubljana, zaradi izterjave
853.316,30 SIT s pp in izterjave 191.350
SIT s pp, na podlagi sklepa opr. št. In
00/00239 z dne 31. 5. 2000 in opr. št. In
00/00419 z dne 12. 7. 2000, dne 27. 9.
2000 zarubilo stanovanje št. 18, v III. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Cesta 24. junija št. 74 v Ljubljani, v skupni
izmeri 61,88 m2, last dolžnice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 10. 2000
Z 2000/01755-5
IZ-15031
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/01755 z dne 17. 10.
2000, je bilo petsobno stanovanje v III. nadstropju stanovanjske hiše Gradišče 6 v Ljubljani, vl. št. 7, parc. št. 150, k.o. Gradišče
predmestje I, v skupni izmeri 186,86 m2, ki
je last zastavitelja Stary Tugomirja, Gradišče 6, Ljubljana, na podlagi darilne pogodbe, sklenjene dne 28. 3. 1992, z darovalko
Nadino Škarica, Gradišče 6, Ljubljana, z
dnem 17. 10. 2000 zarubljeno v korist upnika Bank Austria Creditanstalt, d.d., Wolfova
1, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,724.000 SIT s pp in 102.300
EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2000
Z 2000/01579
IZ-15033
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/01579, ki ga je dne 11. 10. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na garsonjeri št. 31, v izmeri
25,95 m2, v III. nadstropju objekta Neubergerjeva 16, Ljubljana, ki leži na parc. št.
1724/1 in parc. št. 1725, k.o. Bežigrad, ki
je last zastaviteljice na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 3. 7. 2000, kateri se
prepoveduje odtujitve in obremenitve te nepremičnine, zastavna pravica v korist upnice Krekove banke, d.d., Slomškov trg 18,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 5,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 10. 2000
Z 2000/00877
IZ-15034
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00877, ki ga je dne 13. 9. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 14,
v objektu Rog, na naslovu Ljubljana, Trubarjeva 81, v dejanski izmeri 83,55 m2, ki obsega hodnik, predprostor v izmeri
20,45 m2, dnevno sobo v izmeri 20,75 m2,
kuhinjo z jedilnico v izmeri 11,20 m2, sobo
v izmeri 13 m 2, spalnico v izmeri 12,25 m2,
kopalnico v izmeri 4,45 m2, stranišče v
izmeri 1,45 m2, s pripadajočim kletnim prostorom, ki je zgrajeno v III. stanovanjski eta-
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ži, lamele C, v objektu Rog, z naslovom
Trubarjeva 81, s parc. št. 45/1, 42/2, 528,
558, 47, 46, 45/3, 45/7, 45/8, 45/4,
45/5, 34/2, 34/21, 34/22, 34/24, 793,
34/13, 34/26, 34/18, 34/17, 34/20,
34/25, 34/3, 34/4, 29/8, 29/10, 29/2,
321 in 535, k.o. Peter I, s solastniškim
deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah stanovanjske hiše in na funkcionalnem zemljišču hiše, ki je sorazmeren vrednosti zadevnega stanovanja glede
na skupno vrednost etažne lastnine v celotni hiši, ki je last zastavitelja na podlagi darilne pogodbe dne 28. 1. 1993, sklenjene z
darovalcem Samardžijo Miroslavom, Ljubljana, Poljanski nasip 30, zastavna pravica v
korist upnice Banke Celje, d.d., Trdinova 4,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 14,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2000
Z 2000/01754
IZ-15094
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/01754, ki ga je dne 27. 10. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvoinpolsobnem stanovanju št. 6, v II. nadstropju stanovanjske stavbe na Linhartovi 88 v Ljubljani, v skupni
izmeri 68,09 m2, ki je last dolžnika Glušič
Jožeta, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 6. 7. 1992 in dodatka št. 1, sklenjenih s prodajalko Ljubljansko banko, d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, zastavna pravica
v korist upnika: Jaklič Ladislava, Peričeva
ul. 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 58.200 DEM s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2000
Z 2000/00779
IZ-14990
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v pisni
obliki neposredno izvršljivega notarskega
zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora,
št. SV 716/2000 z dne 27. 7. 2000, v
skladu s sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2000/00779 z dne 26. 9. 2000, opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – dvosobnega stanovanja št. 36,
v izmeri 49,88 m2, ki se nahaja v petem
nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Cesta XIV. divizije 5 v Mariboru, stoječega na parc. št. 1084/47, k.o. Pobrežje,
last zastaviteljev Zemljič Viktorja in Antonije,
na podlagi prodajne pogodbe št.
214/SK/93 z dne 18. 11. 1993, sklenjene s prodajalcem SGP Konstruktor, p.o.,
Maribor, v zavarovanje denarne terjatve
upnice Krekove banke, d.d., Maribor, v višini 2,500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 10. 2000
Z 2000/00870
IZ-14996
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Mira Košaka iz Ljubljane, št. SV
1407/00 z dne 31. 8. 2000, v skladu s
sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2000/00870 z dne 12. 10. 2000, opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – poslovnega prostora v pritličju
v neto izmeri 50,33 m2 in poslovnega pro-
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stora v kleti v neto izmeri 11,23 m2, ki se
nahajata v poslovno-stanovanjskem objektu
B2, v osi 17-19, na naslovu Mlinska 28 v
Mariboru, skupaj s solastninsko pravico na
skupnih prostorih, delih, objektih in napravah, ki služijo objektu kot celoti ter deležem
stavbišča in funkcionalnega zemljišča, na
katerem stoji stavba – parc. št. 1789/2, pri
vl. št. 828, parc. št. 2175/2, pri vl. št. 832,
parc. št. 1890, pri vl. št. 850, parc. št.
1798, pri vl. št. 885, parc. št. 1799/1, pri
vl. št. 994, parc. št. 1788/1, pri vl. št. 999,
parc. št. 1889, pri vl. št. 1029 in parc. št.
1789/1, pri vl. št. 1310, vse k.o. Maribor-grad, last dolžnika Bess-Pro Market,
d.o.o., Ljubljana, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 14. 7. 2000, sklenjene s
prodajalcem Krzno, dioničko društvo za izradu kožne i krznene konfekcije Zagreb, v
zavarovanje denarne terjatve upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, v višini
8,800.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 10. 2000
Z 2000/00914
IZ-14997
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, št. SV
1357/2000 z dne 13. 9. 2000, v skladu s
sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2000/00914 z dne 12. 10. 2000, opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – poslovnih prostorov v izmeri
412,55 m2, ki se nahajajo v pritličju poslovnega objekta v H S-23, na Radvanjski ulici
58 v Mariboru, stoječega na parc. št. 70/1,
71, 68/1, 72 in 54, vse v k.o. Sp. Radvanje, last dolžnice Iskre Prins, d.d., Ljubljana, na podlagi pogodbe o razdružitvi premoženja z dne 5. 1. 1986, sklenjene z Iskra
Commerce Ljubljana, v zavarovanje denarne terjatve upnice SKB banke, d.d., Ljubljana, v višini 45,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 10. 2000
Z 2000/00806
IZ-14998
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Pavla Rojsa iz Šmarij pri Jelšah, št.
SV 363/2000 z dne 24. 7. 2000, v skladu
s sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2000/00806 z dne 12. 10. 2000, opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – poslovnih prostorov v izmeri
75,26 m2, v srednjem in južnem delu pritličja poslovne stavbe v Kremplovi ulici 2 v
Mariboru, stoječe na parc. št. 364 pri vl. št.
151, k.o. Melje in parc. št. 362/2 v k.o.
Melje, last dolžnika Semič, d.o.o., Šmarje
pri Jelšah, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 18. 5. 2000, sklenjene s prodajalcem Detela Borisom, v zavarovanje denarne terjatve upnice Banke Celje, d.d., Celje,
v višini 9,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 10. 2000
Z 2000/00736
IZ-14999
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa

notarke Brede Horvat iz Maribora, št. SV
692/2000 z dne 11. 7. 2000, v skladu s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2000/00736 z dne 26. 9. 2000, opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – dvosobnega stanovanja št. 11,
v izmeri 57,66 m2, ki se nahaja v tretjem
nadstropju stanovanjske stavbe na Gosposvetski c. 31 v Mariboru, s pravico uporabe
na skupnih prostorih, last zastaviteljice Zajšek Štefanije, na podlagi prodajne pogodbe z dne 10. 11. 1992, sklenjene z Gradis
Finance Ljubljana, d.o.o., Šmartinska c.
134, Ljubljana, v zavarovanje denarne terjatve upnice Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Ljubljana, Podružnica Maribor, v višini
5,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 9. 2000
Z 2000/00961
IZ-15008
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2000/00961 z dne
17. 10. 2000, je bila ustanovljena na dvosobnem stanovanju z oznako S3.1.03, v
izmeri 53,15 m2, v prvem nadstropju s pripadajočo kletno shrambo z oznako št. 59, v
izmeri 2,70 m2, v prvi podzemni kletni etaži
poslovno stanovanjskega objekta Betnavska
3 v Mariboru, s solastninsko pravico na skupnih prostorih, delih in napravah objekta in
na zemljišču, na katerem objekt stoji, ter
funkckonalnem zemljišču, k.o. Maribor Tabor, zastavna pravica v korist upnice Nove
kreditne banke Maribor, d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,000.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 10. 2000
Z 2000/00986
IZ-15028
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2000/00986 z dne
19. 10. 2000, je bila ustanovljena na dvoinpolsobnem stanovanju št. 12, v III. nadstropju v stanovanjski stavbi v Mariboru, Borova
vas 1, v skupni izmeri 69,33 m2, od tega s
pripadajočim kletnim prostorom (shrambo)
površine 1,80 m2, ki stoji na parc. št. 2345,
k.o. Spodnje Radvanje, ki je do celote last
dolžnika in zastavitelja Wltavsky Zorana, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
24. 12. 1991, vse v korist upnice Nove
KBM, d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
8,000.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 10. 2000
Z 2000/00983
IZ-15029
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi
sporazuma strank, sklenjenega v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja
Stanislava Bohinac iz Maribora, št. SV
850/2000 z dne 11. 10. 2000, v skladu s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2000/00983, dne 20. 10. 2000 opravilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo – lokala št. 9 v izmeri 172 m2, lamela
C, v pritličju in prostora v kletni etaži v izmeri
25 m2 (parkirni mesti št. 20 in 21), oboje v
objektu ob Pohorski ulici v Mariboru, zgrajenem na parc. št. 1066, 1967/1, 1067/2 in
1068/1, v k.o. Zgornje Radvanje, last dolžnika in zastavitelja Igorja Bračiča, na podlagi
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kupoprodajne pogodbe št. 18-L9/00 z dne
31. 8. 2000, sklenjene s prodajalcem Kograd Gradnje, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o., Maribor, v zavarovanje denarne
terjatve upnice Nove kreditne banke Maribor,
d.d., v višini 34,576.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 10. 2000
Z 2000/00932
IZ-15036
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2000/00932 z dne
24. 10. 2000, je bila ustanovljena na štirisobnem stanovanju št. 5, v II. nadstropju
večstanovanjske hiše v Mariboru, Smetanova ulica 51, v skupni izmeri 97,69 m2, od
tega s pripadajočim kletnim prostorom –
shrambo v izmeri 9,50 m2, ki stoji na parc.
št. 242, k.o. Koroška vrata, ki je last Andrejke in Dimitrija Hlasteca, vsakega do 1/2
celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne
13. 9. 2000, zastavna pravica v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana,
Trg republike 2, Ljubljana, Podružnica Maribor, Strossmayerjeva 26, Maribor, za zavarovanje upničine denarne terjatve do dolžnice oziroma zastaviteljice Hlastec Andrejke v
višini 2,150.000 SIT s pripadki in v zavarovanje upničine denarne terjatve do dolžnika
oziroma zastavitelja Hlastec Dimitrija v višini
2,700.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 10. 2000
Z 38/2000-5
IZ-15016
Na podlagi sklepa o zavarovanju, opr. št.
Z 38/2000-4, ki ga je dne 13. 6. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na stanovanju v stanovanjski hiši v Murski Soboti, Razlagova 18, v
skupni izmeri 57,86 m2, vpisani pri vl. št.
2670, k.o. Murska Sobota, ki obsega kuhinjo, dve sobi, predsobo, shrambo, kopalnico, balkon in druge prostore, ki je last dolžnikov in zastaviteljev, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne
13. 10. 1993, zastavna pravica v korist
upnika Ahlin Franca, Grosuplje, Za gasilskim domom 11, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 43.200 DEM v tolarski protivrednosti 4,534.704 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 10. 2000
In 1998/00059
IZ-14993
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča I
I 58/98-7 (sedaj In 98/00059) z dne 27. 1.
1999, se v korist upnice Slovenske investicijske banke, d.d., Ljubljana, Čopova 38,
zoper dolžnika Granas, d.o.o., Kidričeva 41,
Koper, zaradi izterjave 6,163.355,20 SIT s
pp, opravi rubež nepremičnine, ki ni vknjižena v zemljiško knjigo, in sicer poslovnega
prostora 1,15, v kleti na koti 6.07, v izmeri
262,60 m2, na Šegovi 112, Novo mesto, ki
je last dolžnika na podlagi kupne pogodbe
št. 39/95, sklenjene s prodajalcem GIP Pionir, p.o., Novo mesto.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 11. 10. 2000
Z 2000/45
IZ-15119
Na podlagi sklepa opr. Z 2000/45, ki
ga je dne 27. 10. 2000 izdalo Okrajno sodišče v Sežani, je bila ustanovljena na sta-
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novanju št. 3, v prvem nadstropju stanovanjske hiše v Sežani, Cankarjeva 8, ki ni vpisano v etažni lastnini, stoječe na parc. št.
4240/8, vpisani v vl. št. 1163, k.o. Sežana, v izmeri 60,58 m2, s solastninskim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in
napravah in funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše v Sežani, Cankarjeva 8, ki ga
je zastavitelj Živorad Antić, s stalnim prebivališčem Ul. 1. tankovske brigade 7, Sežana, pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 22. 6. 1998, sklenjene med
njim kot kupcem in prodajalko Nado Đurić
Glišović, overjene pri notarju Milanu Mesarju v Sežani, dne 21. 7. 1998, št. Ov
1931/98, zastavna pravica v korist upnice
SKB Banke, d.d., PE Koper, Ferrarska ul.
št. 6, Koper, za zavarovanje bodoče pogojne terjatve upnice iz pogodbe o garanciji za
carinske obveznosti z dne 10. 10. 2000,
reg. št. 125099411-5011/00 v višini
6,500.000 SIT, z rokom veljavnosti od
10. 10. 2001 do 10. 10. 2004 ter z rokom
zapadlosti celotne terjatve 10. 10. 2004.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 27. 10. 2000

žnikom Janom Riharjem ter zastaviteljico
Majo Rihar, Partizanska c. 44, Škofja Loka,
ki je last dolžnika do 1/2 in zastaviteljice do
1/2, zastavna pravica v korist upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,000.000 SIT.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 19. 10. 2000

Z 2000/00152
IZ-15013
Na
podlagi
sklepa
opr.
št.
Z 2000/00152, ki ga je dne 13. 10. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, je
bila ustanovljena zastarana pravica s popisom nepremičnine bungalova Robida 1,
Razborca 71, stanovanjska stavba v izmeri
68 m2, kot garsonjera št. 2, v pritličju, v
izmeri 26,41 m2 in izmeri 68 m2, kot garsonjera št. 2, v pritličju v izmeri 26,41 m2 in
garsonjera št. 4, v mansardi v izmeri
23,79 m2 in klet št. 6, v kleti, v izmeri
6,16 m2 v objektu, stoječem na parc. št.
1110/27, pripisane pri z.k. vl. št. 667, k.o.
Šentilj pod Turjakom, ki je last zastaviteljev
Marjana Povšeta in Brede Povše, oba stan.
Podlog 46/a, Šempeter, na podlagi prodajne pogodbe z dne 16. 12. 1996 in aneksa
št. 1 k prodajni pogodbi z dne 16. 12.
1996, z dne 21. 8. 1997, sklenjene med
prodajalcem Merx Blagovni center, p.o. (sedaj d.o.o.), Celje – v likvidaciji, Cesta v
Trnovlje 10/a, in med Povše Marjanom in
povše Bredo, oba stan. Podlog 46/a, Šempeter, za vsakega do 1/2, zastavna pravica
v korist upnice Banke Celje, d.d., Vodnikova 2, Celje, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 10,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 13. 10. 2000

Z 2000/00064
IZ-15107
Okrajno sodišče v Žalcu je s sklepom opr.
št. Z 2000/00064 z dne 6. 10. 2000, v izvršilni zadevi upnice Nove Ljubljanske banke,
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, do dolžnice
Biserke Kampošek, Kasaze 104, Petrovče,
zaradi zavarovanja upnikove denarne terjatve
z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi sporazuma strank po 251. členu zakona o
izvršbi in zavarovanju, opravilo rubež in popis
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
in sicer dvosobnega stanovanja v izmeri
50,57 m2, v pritličju stanovanjske stavbe na
naslovu Kasaze 104, Petrovče, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah, v večstanovanjski hiši in funkcionalnem zemljišču, stoječe na parc. št. 213, k.o. Kasaze, katerega
lastnica je dolžnica in zastaviteljica Vanda Kampošek, stanujoča Petrovče 269, Petrovče, na
podlagi prodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 3/93 z dne 14. 6. 1993, prodajne
pogodbe z dne 30. 6. 1997 ter prodajne pogodbe z dne 2. 7. 2000, overjene pri notarju
Srečku Gabrilu iz Žalca, pod OV 3463/00 z
dne 4. 7. 2000.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 6. 11. 2000

Z 2000/00077
IZ-15024
Na
podlagi
sklepa
opr.
št.
Z 2000/00077, ki ga je dne 19. 10. 2000
izdalo Okrajno sodišče v škofji Loki, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
5, ki se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjskega objekta Groharejvo naselje 5,
Škofja Loka, v skupni izemri 32,25 m2, skupaj z ustreznim solastniškim deležem na
skupnih objektih, delih in napravah ter na
stavbnem in funkcionalnem zemljišču, stoječem na zemljišču parc. št. 434 pri vl. št.
567, k.o. Stara Loka, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v škofji Loki in se vpiše na
original kupoprodajne pogodbe z dne 7. 9.
2000, sklenjene med prodajalko Frančiško
Miklavčič, Puštal 18a, Škofja Loka in dol-

In 62/99
IZ-15035
Na podlagi sklepa opr. št. In 62/99 z
dne 14. 9. 1999, ki ga je izdalo Okrajno
sodišče v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 3,
klet in drvarnica na naslovu Vodenska cesta
44, Trbovlje, v skupni izmeri 38,15 m2, ki
ga je prvodolžnica Francka Mesec pridobila
na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja,
sklenjene dne 22. 3. 1996 med Haliti Kebirjem kot prodajalcem in prvodolžnico kot
kupcem dne 16. 10. 2000, zarubljeno v
korist upnice Krekove zavarovalnice, d.d.,
Ciril Metodov trg 1, Ljubljana, zaradi izterjave 2,027.204,80 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 20. 10. 2000

Razpisi
delovnih mest
Št. 165-02-82/00
Ob-39280
Ministrstvo za pravosodje, na podlagi
tretjega odstavka 281. člena zakona o izvršbi in zavarovanju (Ur. l. RS, št. 51/98),
objavlja razpis za imenovanje izvršitelja, in
sicer:
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I. 1 prosto mesto za izvršitelja s sedežem na območju Okrožnega sodišča
v Krškem.
Za izvršitelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je državljan Republike Slovenije,
2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost,
3. da ima pridobljeno najmanj V. stopnjo
izobrazbe,
4. da ima najmanj dve leti delovnih izkušenj,
5. da ima opravljen izpit za izvršitelja po
programu, ki ga je predpisal minister, pristojen za pravosodje,
6. da aktivno obvlada slovenski jezik,
7. da je vreden javnega zaupanja za
opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja kot
javnega pooblastila,
8. da ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja.
Prijavi na razpis je potrebno priložiti naslednja dokazila:
pod 1. točko – potrdilo o državljanstvu,
pod 2. točko – zdravniško potrdilo specialista medicine dela,
pod 3. točko – potrdilo o doseženi stopnji in vrsti izobrazbe,

Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih

ZJN-01-S
Naročilo objave namere o
javnem naročilu storitev v
vrednosti nad 150,000.000 SIT
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo namere o javnem naročilu
storitev

Št.
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pod 4. točko – dokazilo o pridobljenih
najmanj dveletnih delovnih izkušnjah,
pod 5. točko – potrdilo o opravljenem
izpitu za izvršitelja,
pod 6. točko – dokazilo o aktivnem znanju
slovenskega jezika (spričevalo o končanem
šolanju v RS ali potrdilo o aktivnem znanju
slovenskega jezika ali drug ustrezen dokaz),
pod 7. točko – izpisek iz kazenske evidence,
pod 8. točko – dokazilo o lastništvu oziroma pravici uporabe prostorov z opremo
ter primernim vozilom po pravilniku o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se
nanašajo na prostore in opremo izvršitelja
(Ur. l. RS, št. 6/99).
Kandidati, ki so v postopku opravljanja
izpita za izvršitelja že predložili dokazila pod
1., 2., 3., 4. in 6. točko, le-teh k prijavi na
razpis za imenovanje izvršiteljev ni potrebno
ponovno predložiti.
Dokazilo pod 7. točko ne sme biti starejše od 30 dni od dneva vložitve prijave.
Pisne prijave na razpis za imenovanje
izvršitelja z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejema Ministrstrvo za
pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, 30
dni po objavi razpisa.
Ministrstvo za pravosodje

kot gospodarske javne službe na celotnem
območju Občine Domžale;
– pravico oskrbe z zemeljskim in utekočinjenim naftnim plinom preko lokalnih plinovodnih omrežij na območju Občine Domžale;
– pravico upravljanja in vzdrževanja plinovodnega omrežja za distribucijo zemeljskega plina ter drugih objektov in naprav za
oskrbo z zemeljskim ter utekočinjenim naftnim plinom preko lokalnih omrežij.
Ocenjena vrednost: 2,6 mrd SIT.
3. Kraj izvedbe: območje Občine Domžale.
4. Ocenjeni datum objave javnega razpisa: januar 2001.
5. Morebitne druge informacije: kontaktni osebi sta: Janez Bizjak, univ. dipl. inž.
str. in Roman Kurmanšek, univ. dipl. inž.
str., tel. 01/724-20-22.
Občina Domžale

ZJN-02-B
Št. 37700-11/00-34026
Ob-39360
1. Naročnik, poštni naslov, številka faksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, faks št. 01/721-40-05, tel. št.
01/724-20-22.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:
koncesija za izvajanje gospodarske
javne službe oskrbe z zemeljskim
plinom se bo nanašala na:
– pravico in obveznost izkoriščanja že
zgrajenega lokalnega javnega plinovodnega omrežja za oskrbo z zemeljskim plinom v
lasti Občine Domžale;
– pravico gradnje lokalnega plinovodnega omrežja in plinovodnih objektov ter drugih naprav za oskrbo z zemeljskim plinom

Naročilo objave javnega razpisa
brez omejitev za blago
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za naročilo
blaga brez omejitev

Ob-39291
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dijaški dom Nova Gorica, Streliška
pot 7, Nova Gorica, tel. 05/335-48-11,
faks 05/302-14-41.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (17. člen ZJN): odprti postopek.

3. (a) Kraj dobave: Nova Gorica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeni izdelki.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
96,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 24
mesecev, sukcesivno.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dijaški dom Nova Gorica, Streliška pot 7, Nova Gorica, tel. 05/335-48-11, faks
05/3021-441.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 12. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 950 SIT (DDV)
pri blagajni zavoda ali virmansko na ŽR
52000-603-30416.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. januar 2001 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dijaški dom Nova Gorica,
Streliška pot 7, Nova Gorica, tajništvo zavoda.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. januar 2001 ob 9. uri v upravnih prostorih Dijaškega doma Nova Gorica, Streliška
pot 7, Nova Gorica.
9., 10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.
12., 13., 14.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki (41. in 42. člen ZJN): navedeno
v razpisni dokumentaciji.
Morebitne druge informacije dobite samo na pisno zahtevo na naslovu.
Razpis poslan v objavo 14. 11. 2000.
16., 17.
Dijaški dom Nova Gorica
Ob-39300
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Agencija za radioaktivne odpadke,
Parmova 53, Ljubljana, faks 01/236-32-30.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (17. člen ZJN): odprti postopek.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: en elektro viličar za potrebe skladiščenja NSRAO.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena vrednost naročila: 5-6 mio SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 60
dni od podpisa kupoprodajne pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija za radioaktivne odpadke, Parmova
53, LJubljana, kontaktna oseba je Sabina
Hajrič, tel. 01/236-32-16.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejitev.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:brezplačno.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 12. 2000 do 10. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe:Agencija za radioaktivne odpadke, Parmova 53, Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 12. 2000 ob 11. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za odpravo napak v garancijskem roku v vrednosti 10% od vrednosti posla.
10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vse zahteve so natančno podane v razpisni
dokumentaciji.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 18. 12.
2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN):
A) Osnovna merila:
A 1.) tehnični parametri viličarja: vrednost merila: 100 točk (100/200),
A 2.) osnovna oprema: vrednost merila:
40 točk (40/200),
A 3.) dodatna oprema za manipulacijo:
vrednost merila: 20 točk (20/200),
A 4.) ponudbena cena: vrednost merila:
10 točk (10/200),
A 5.) način plačila: vrednost merila: 10
točk (10/200),
A 6.) rok dobave: vrednost merila: 10
točk (10/200);
B) Dodatno merilo: vrednost merila: 10
točk (10/200).
Način uporabe meril je podrobneje razviden iz razpisne dokumentacije.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 21. 12. 2000, kontaktna oseba, ki
nudi dodatne informacije je Sabina Hajrič,
univ. dipl. jur., naslov in telefon enaka kot v
6a) točki, datum odpošiljatve (56. člen ZJN
- 1): 15. 11. 2000.
16., 17.
Agencija za radioaktivne odpadke,
Ljubljana
Št. 401-2/2001-10
Ob-39302
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za prestajanje kazni zapora
Ljubljana, Povšetova 5, Ljubljana, faks
01/232-29-64.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javno naročilo se odda z
javnim razpisom v odprtem postopku za izbiro izvajalca za oskrbo ZPKZ Ljubljana, dislocirana oddelka Novo mesto in Radovljica
in ZPKZ Ig s svežim sadjem in svežo zelenjavo.
3. (a) Kraj dobave: izbrani dobavitelj bo
blago dobavljal na naslove naročnikov, in
sicer:
ZPKZ Ljubljana, Povšetova 5, Ljubljana,
ZPKZ Ljubljana, oddelek Novo mesto:
Jerebova 1, Novo mesto,
ZPKZ Ljubljana, oddelek Radovljica: Gorenjska cesta 15, Radovljcia,
ZPKZ Ig: Ig 136, Ig.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sveže sadje in sveža zelenjava po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se ne more potegovati za oskrbo
samo ene lokacije.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost naročila je za:
Leto

Ocenjena
vrednost
(SIT)

2001
10,500.000
2002
12,000.000
2003
14,000.000
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: od
1. 1. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 31. 12. 2003.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se dobi v tajništvu Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana,
Povšetova 5, Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati vsak delovni dan
med 8. in 14. uro do 18. 12. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je možno
predložiti vsak delovni dan med 8. in 14.
uro, do 9. ure 18. 12. 2000 v tajništvo
zavoda.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti na naslov: Zavod za prestajanje
kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 12. 2000
ob 10. uri na naslovu naročnika.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2% od vrednosti javnega razpisa z veljavnostjo do 18. 1. 2001.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo blaga se izvaja
na podlagi mesečnega zbirnika v roku 30
dni po prejemu računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik je
lahko gospodarska družba ali samostojni
podjetnik, ki je registriran in ima ustrezne
kvalifikacije za izvajanje storitve, ki je predmet javnega razpisa.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane davčne in druge z zakonom določene obveznosti.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe, jih dopolnijo ali zamenjajo do poteka roka za oddajo ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN - 1):
osnovno merilo za izbor je najnižja cena ob

upoštevanju vseh zahtevanih pogojev v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Stanislavu Pavliču,
tel. 01/300-55-34 ali 01/300-55-30.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavjen: ni.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij
Zavod za prestajanje kazni
zapora Ljubljana
Št. 401-2/2001-11
Ob-39303
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za prestajanje kazni zapora
Ljubljana, Povšetova 5, Ljubljana, faks
01/232-29-64.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (17. člen ZJN - 1): javno naročilo se
odda z javnim razpisom v odprtem postopku za izbiro izvajalca za oskrbo ZPKZ Ljubljana, dislocirana oddelka Novo mesto in
Radovljica in ZPKZ Ig s kruhom, pekovskimi
izdelki in drobtinami.
3. (a) Kraj dobave: izbrani dobavitelj bo
blago dobavljal na naslove naročnikov, in
sicer:
ZPKZ Ljubljana, Povšetova 5, Ljubljana,
ZPKZ Ljubljana, oddelek Novo mesto:
Jerebova 1, Novo mesto,
ZPKZ Ljubljana, oddelek Radovljica: Gorenjska cesta 15, Radovljcia,
ZPKZ Ig: Ig 136, Ig.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kruh, pekovski izdelki in
drobtine po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se ne more potegovati za oskrbo
samo ene lokacije.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost naročila je za:
Leto

2001
2002
2003

Ocenjena
vrednost
(SIT)

20,000.000
22,000.000
24,000.000

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: od
1. 1. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 31. 12. 2003.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se dobi v tajništvu Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana,
Povšetova 5, Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati vsak delovni dan
med 8. in 14. uro do 19. 12. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je možno pre-
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dložiti vsak delovni dan med 8. in 14. uro,
do 9. ure 19. 12. 2000 v tajništvo zavoda.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti na naslov: Zavod za prestajanje kazni
zapora Ljubljana, Povšetova 5, Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 12. 2000
ob 10. uri na naslovu naročnika.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2% od vrednosti javnega razpisa z veljavnostjo do 19. 1. 2001.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo blaga se izvaja
na podlagi mesečnega zbirnika v roku 30
dni po prejemu računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik je
lahko gospodarska družba ali samostojni
podjetnik, ki je registriran in ima ustrezne
kvalifiakcije za izvajanje storitve, ki je predmet javnega razpisa.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane davčne in druge z zakonom določene obveznosti.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko umaknejo ponudbe, jih dopolnijo ali
zamenjajo do poteka roka za oddajo
ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN - 1):
osnovno merilo za izbor je najnižja cena ob
upoštevanju vseh zahtevanih pogojev v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Stanislavu Pavliču,
tel. 01/300-55-34 ali 01/300-55-30.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavjen: ni.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij
Zavod za prestajanje kazni
zapora Ljubljana
Št. 039-2/2000
Ob-39353
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Upravna enota
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3001 Celje, p.
p. 432, faks 426-53-04.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): oddaja naročila po odprtem postopku.
3. (a) Kraj dobave: lokacija naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nabava pisarniškega materiala po sklopih:
I. sklop: registratorji, papir, mape in
zvezki,
II. sklop: tonerji, trakovi za printerje, fakse in računske stroje,
III. sklop: kuverte in obrazci,
IV. sklop: ostali material po specifikaciji.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje (sodeluje) za dobavo blaga v celoti ali po sklopih iz razpisne
dokumentacije.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
8,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
I. sklop: 2,000.000 SIT,
II. sklop: 1,500.000 SIT,
III. sklop: 3,000.000 SIT,
IV. sklop: 1,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: začetek 1. 1. 2001, zaključek 31. 12. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Upravna enota Celje, Trg
celjskih knezov 9, 3001 Celje, p. p. 432.
Referat za premoženjsko pravne zadeve, II.
nadstropje, soba št. 33, pri vodji javnih naročil – Daniju Zagoričniku.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 22. 12. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni plačila.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je možno predložiti do 22. 12. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je mogoče poslati po pošti ali jo predložiti osebno na naslov:
Republika Slovenija, Upravna enota Celje,
Trg celjskih knezov 9, 3001 Celje, p. p.
432. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni pisemski ovojnici in označene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba za pisarniški
material”. Na hrbtni strani mora biti naveden
točen naslov pošiljatelja.
Ponudba je pravočasna, če je prispela
do datuma in ure, določene v objavi.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v petek, 22. 12.
2000 ob 10. uri, v prostorih vodje službe za
finančno računovodske posle, soba št. 36,
III. nadstropje.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb in bodo sodelovali pri samem odpiranju ponudb, morajo
predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora finančno zavarovati ponudbo z bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 5% orientacijske vrednosti
javnega naročila za celoto ali za posamezno
skupino, za katero se daje ponudbo, z veljavnostjo do 31. 1. 2001.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo izvršil
100% plačilo v roku najmanj 30 dni po
opravljeni dobavi blaga v skladišče naročnika.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
naročnik bo izločil iz postopka ponudbo po-

nudnika v naslednjih primerih: če ne bo dostavil naslednjih pismenih dokazil:
1. da je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež,
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek
ali da je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
3. da mu v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem, oziroma prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
4. dovoljenje za opravljanje dejavnosti (odločba o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti),
5. dokazilo o poravnanih svojih obveznostih iz naslova davkov, prispevkov in
drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež,
6. potrdilo in revidirana bilanca stanja
o finančni in poslovni sposobnosti,
7. potrjeno bančno garancijo za resnost ponudbe,
8. bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo posla, ki jo bo izbrani ponudnik dostavil najkasneje v 10. dneh od
sklenitve pogodbe,
9. podpisani obrazec izjave, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije, objavljene v javnem naročilu v Uradnem
listu RS.
Ponudnik dokazuje izpolnjevanje svojih
pogojev v skladu z 42. členom ZJN.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do poteka roka, po poteku roka ponudniki ne smejo več umakniti
ali spremeniti ponudbe. Če ponudnik umakne ponudbo ali jo spremeni po poteku roka
ali ne sklene pogodbe, če je bila njegova
ponudba izbrana, sme naročnik vnovčiti garancijo za resnost ponudbe.
Rok za predložitev ponudbe se šteje od
dneva, ko je naročnik poslal zahtevo za
objavo javnega razpisa v Uradni list RS.
Naročnik bo poslal zahtevo za objavo javnega naročila v Uradni list RS, dne 17. 11.
2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena.
Naročnik po sklenitvi pogodbe ne bo
priznaval naknadnega povišanja cen.
Nepravilno, netočno ali nepopolno izpolnjeni vzorec ponudbe pisarniškega materiala bo naročnik upošteval pri ocenjevanju
ponudb za izbiro ponudnika.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite na tel. 063/426-53-02 – pri
vodji javnih naročil Daniju Zagoričniku.
16., 17.
Upravna enota Celje
Ob-39365
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Zavod za zdravstveno varstvo
Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje, faks
063/42-51-115.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Mikrobiološki laboratorij,
Gregorčičeva ul. 5, 3000 Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža aparata
za avtomatsko, istočasno identifikacijo
bakterij in kvasovk ter ugotavljanje minimalnih inhibitornih koncentracij.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
26,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave: največ 3 mesece.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zavod za zdravstveno varstvo Celje,
Ipavčeva 18, oddelek poslovne koordinacije, 3000 Celje, pri Ireni Ivačič Štraus,
tel. 063/42-51-201, e-mail: Irena.Ivacic@zzv-ce.si.
(b) Datum, od kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od 24. 11. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT nakažite
na žiro račun ZZV, št. 50700-603-31733,
pri Agenciji za plačilni promet Celje, ali plačate pri blagajni Zavoda za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 8. 12. 2000 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom: “Ne odpiraj – ponudba aparat za
avtomatsko, istočasno identifikacijo bakterij
in kvasovk ter ugotavljanje minimalnih inhibitornih koncentracij”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 8. 12. 2000 ob 12.
uri, v prostorih ZZV Celje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo 30 dni po odpiranju ponudb.
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom bo sklenjena ustrezna pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
1. da proti ponudniku ni uveden sanacijski postopek, postopek prisilne poravnave ali postopek likvidacije,
2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti,
3. da ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom,
4. da predloži BON 1 in BON 2 ali
BON 3.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena,
– kvaliteta,
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– dobavni rok,
– reference.
Uporaba meril je določena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije lahko dobite pri
Alenki
Štorman,
dr.
med.,
tel.
063/442-246, 442-097, e-mail: Alenka.Storman@zzv-ce.si.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
roku 8 dni po odpiranju ponudb.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
100 z dne 27. 10. 2000.
ZZV Celje

godbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih družbah in po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 1. 2001.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
Vrednost

Št. 749-00
Ob-39412
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, faks
061/143-12-54.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, centralno skladišče
medicinsko potrošnega materiala.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: In Vitro diagnostična sredstva.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje za naročilo kot
celoto, po skupinah ali podskupinah.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
450,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: marec 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
marec 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nadst., soba
40, vsak delovnik med 9. in 12. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 12. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT – ŽR
50103-603-51820, sklic na številko 00
45-08-7599, za razpisno dokumentacijo –
in vitro diagnostična sredstva.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 1. 2001 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana,
Komercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nadst., soba 13.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 1. 2001 ob 12. uri, glavna stavba Kliničnega centra Ljubljana, seminar I., Zaloška cesta 7, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti ponudbe.
Trajanje bančne garancije za resnost ponudbe je 30 dni po preteku veljavnosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca po-

1. Ponudbena cena
2. Strokovne zahteve
3. Reference proizvajalca
4. Reference ponudnika v RS
Skupaj

60%
30%
5%
5%
100%

15. Morebitne druge informacije o naročilu: podrobnejše količine in specifikacije blaga bodo podana v razpisni dokumentaciji.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: 3. 12. 1999.
17.
Klinični center Ljubljana

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa
gradbenih del brez omejitev
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Št. 40002-25/00 (1)
Ob-39387
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev (41. člen ZJN).
3. Kraj izvedbe del: Vojnik – vodno območje Savinje – Sotle.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: hudinja – gradnja visokovodnega nasipa od
km 8+639 do km 8+700.
Ocenjena vrednost: 40,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: predvidena oddaja del v
celoti.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 6 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, Ida Škoda, soba 205,
II. nadstropje, tel. 061/178-44-32.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 1. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25210-7141990-219299.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 1. 2001 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
vložišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 1. 2001 ob 10. uri, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba
št. 201, II. nadstropje.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 2,000.000 SIT z veljavnostjo do
12. 3. 2001.
11. Glavni pogoji glede finansiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik finansira razpisana dela v celoti iz
sredstev, zagotovljenih z zakonom o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurij,
poplav in plazenja tal, ki so v obdobju september-november 1998 prizadele Republiko Slovenijo in poravnava plačila v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s
potencialnimi podizvajalci.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posameznik, registriran v RS oziroma vpisan v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Davčni upravi RS;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;
– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;
– da ni plačilno nezmožen;
– da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;
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– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;
– da ima reference s področja razpisanih del;
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 8. 1. 2001.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena za razpisana dela,
maks. 40 točk,
– usposobljenost ponudnika, maks. 15
točk,
– reference ponudnika, maks. 35 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 10 točk.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvišje število točk.
V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:
– ponujeno izvajanje del presega razpisano trajanje za več kot 25%,
– ponudbena vrednost presega orientacijsko vrednost za več kot 15%,
– je število dni blokad ŽR iz obrazca
BON 2 večje od 3 dni v preteklih 6 mesecih
od datuma sestavitve obrazca,
– naročnik ugotovi, da v zadnjem dopolnjenem in tekočem letu niso pravilno ali pravočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do
naročnika iz prejšnjih pogodb na podlagi
javnih razpisov.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki na naslovu naročnika; kontaktna oseba naročnika Ada
Štravs-Brus, tel. 061/178-44-38.
17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 79 z dne 8. 9. 2000, Ob-34925, objava o izidu pa dne 24. 11. 2000.
Uprava RS za varstvo narave

ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa
storitev brez omejitev
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
storitev brez omejitev

Popravek
Št. 351-8/99
Ob-39284
V javnem razpisu za izdelavo projektne
dokumentacije za rekonstrukcijo in pokritje mestnega kopališča v Novi Gorici, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 102 z
dne 10. 11. 2000, Ob-38937, se datumi
v točkah 9. (b), 10. (a), 11., 12. in 18.,
spremenijo in se pravilno glasijo:

9. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od petka
24. 11. 2000 do srede 3. 1. 2001 vsak
delovni dan od 8. do 14. ure.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki morajo
predložiti ponudbo do srede 3. 1. 2001
do 12. ure. Ponudbe, poslane po pošti,
morajo biti vročene naročniku do istega
roka.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo v sredo 3. 1.
2001 ob 13. uri v prostorih Mestne občine Nova Gorica – zelena dvorana. Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom
odpiranja ponudb komisiji predati pisno
pooblastilo, da lahko sodelujejo pri odpiranju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo
poslovne banke za resnost ponudbe v višini 3,800.000 SIT, z veljavnostjo do
podpisa pogodbe in izdaje garancije za dobro izvedbo posla, vendar ne dlje kot do
19. 3. 2001.
18. Druge informacije o naročilu: vsi ponudniki, ki bodo dvignili razpisno dokumentacijo, lahko zahtevajo dodatna pojasnila
pisno ali po telefaksu na naslovu naročnika
Mestna občina Nova Gorica, Urad direktorja občinske uprave, Trg E. Kardelja 1,
5000
Nova
Gorica,
telefaks
05/30-21-233, za Furlan Janka, vendar
najkasneje do srede 20. 12. 2000. Naročnik bo na vprašanja pisno odgovoril
vsem ponudnikom do srede 27. 12.
2000. Naročnik ne bo organiziral sestanke s ponudniki.
Mestna občina Nova Gorica
Popravek
Ob-39347
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za storitve zavarovanja računalniške in komunikacijske opreme z oznako
BZR – 2000, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000, Ob-38321,
se datum v 16. točki pravilno glasi:
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 8. 12.
2000.
Center Vlade za informatiko,
Ljubljana
Su 36/00-1
Ob-39319
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj, tel.
02/748-08-00, faks 02/772-017.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca po odprtem postopku.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: čiščenje poslovnih prostorov.
Ocenjena vrednost naročila: 6,000.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: poslovni prostori
Okrožnega in Okrajnega sodišča na Ptuju.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
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upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
ZJN-1.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: od 1. 2. 2001 do
31. 12. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva 7,
2250 Ptuj, kont. oseba Aleksander Turk,
soba št. 16, tel. 02/748-08-22.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do konca razpisa.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 12. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Okrožno sodišče na Ptuju,
Krempljeva 7, Ptuj.
11. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 18. 12. 2000 ob 13. uri, na
sedežu naročnika, Krempljeva ulica 7,
soba št. 10.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 2% od ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 31. 12. 2000.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: določeno v razpisni dokumentaciji.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudnik mora ponudbi priložiti
ustrezna dokazila in izjave kot jih zahteva
razpisna dokumentacija.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 18. 12.
2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum predhodne objave namere
o naročilu, če je bila objavljena: ni.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
94 z dne 13. 10. 2000.
Okrožno sodišče na Ptuju
Št. 403-02-2/99
Ob-39367
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča
št. 5, 1430 Hrastnik, tel. 0601/54-350,
faks 0601/44-041.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca po odprtem postopku.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
predšolskih otrok (mala šola) in osnovnošolskih otrok v Občini Hrastnik v obdobju 2001–2003.
Ocenjena
vrednost
naročila:
49,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Hrastnik.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: v razpisni dokumentaciji.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v
razpisni dokumentaciji.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz
razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsako relacijo posebej, sklop relacij ali
za vse relacije, ponudbena cena mora biti
razvidna za vsako relacijo posebej.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: čas izvajanja pouka
v letu 2001, 2002 in 2003.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430
Hrastnik, Oddelek za družbene dejavnosti
in gospodarstvo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dvig razpisne dokumentacije je možen do petka, 22. 12.
2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT nakažite na ŽR Občine Hrastnik, št.
52710-630-10061 z navedbo predmeta
naročila.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 12. 2000 do
11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Hrastnik, Pot V.
Pavliča 5, 1430 Hrastnik.
Zapečatene kuverte morajo biti označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba za
šolske prevoze” in številko objave tega javnega razpisa. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 12. 2000 ob 12. uri, sejna soba
Občine Hrastnik.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju, morajo predložiti pisno potrdilo o zastopanju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: v razpisni dokumentaciji.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: v razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: registracija oziroma obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
lahko umaknejo ponudbe do pričetka odpiranja ponudb (27. 12. 2000 do 12. ure).
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo pri Ljubomiru
Zalezini na Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Hrastnik oziroma po tel. 0601/54-391.
19., 20.
Občina Hrastnik
Št. 7/2000
Ob-39371
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Razlagova 14,
2000 Maribor, 02/25-27-056.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: naročnik bo oddal javno naročilo po
odprtem postopku (1. tč. 1. odst. 17. čl.
ZJN-1).
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: storitve čiščenja poslovnih prostorov (čiščenje stavb iz 14. točke
Priloge IA ZJN-1), ocenjena vrednost ca.
13,5 milijonov SIT (brez DDV).
4. Kraj izvedbe: Maribor, Razlagova 14
in 20.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: da.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: eno leto po sklenitvi pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, dekanat, Razlagova 14, 2000 Maribor.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev ponudbe.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 12. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, dekanat, Razlagova 14, 2000 Maribor.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 12. 2000 ob 9. uri v sejni sobi
Ekonomsko-poslovne fakultete, Razlagova
14, I. nadstropje.
12., 13., 14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudnik mora izpolnjevati vse obvezne pogoje za udeležbo iz 41. člena
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ZJN-1. Kot dokazilo za poslovno in finančno uspešnost mora ponudnik predložiti
obrazca BON-1 in BON-2, ki ne smeta biti
starejša od 10 dni od dneva oddaje ponudbene dokumentacije.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 18. 12.
2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
18. Druge informacije o naročilu posreduje tajnik fakultete mag. Viktor Lednik,
tel. 02/22-90-230.
19., 20.
Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta
Št. 440/00
Ob-39380
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefona: Občina Hodoš, Hodoš 52, 9205
Hodoš, 02/559-80-21.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Hodoš.
4. (a) Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Hodoš, dolžine
5.250 m,
ocenjena
vrednost
69,698.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: oddaja vseh del
skupaj.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: varianta sprejemljiva.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 15. marec
2001 – 15. julij 2002, začetek, dokončanje kakor sama izvedba kanalizacijskih del
je v odvisnosti od Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor – Javni razpis
za zbiranje zahtevkov za dodelitev nepovratnih sredstev za leto 2001 (Ur. l. RS, št.
59/00). Kolikor Ministrstvo za okolje in
prostor vlogi ne bo ugodilo se dela v predmetu javnega naročila ne bodo izvajala in v
tem primeru objavljeni razpis v ničemer ne
zavezuje Občine Hodoš proti ponudnikom.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Hodoš, Hodoš 52, 9205 Hodoš.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 12. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, na ŽR št.
51900-630-76267 z virmanom ali gotovino s pripisom “javni razpis za storitve (kanalizacija)“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 12. 2000 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Hodoš, Hodoš 52,
9205 Hodoš s pripisom “Ponudba, kanalizacija – ne odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 12. 2000 ob 14. uri, Občina Hodoš,
sejna soba.
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10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
(a) garancija za resnost ponudbe, višina
garancije je 10 % od vrednosti razpisnih
del, trajanje garancije je 60 dni od datuma
oddaje ponudbe,
(b) izjava banke, da bo izdala končno
garancijo za dobo izvedbe posla, v višini
10 % pogodbene vrednosti, katero bo izbrano ponudnik predložil v 10 dneh po
podpisu pogodbe. Veljavnost garancije mora biti še tri mesece po uspešni primopredaji izvršenih del,
(c) izjava banke, da bo izdala bančno
garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10 % pogodbene vrednosti,
katero bo ponudnik predložil ob primopredaji izvršenih del. Veljavnost garancije
mora veljati še en dan po izteku garancijskega roka.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: rok plačila najmanj 60 dni od izstavitve
mesečne situacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba in bančna
garancija.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: vsaka pravna oseba, ki je registrirana za dejavnost in ima za opravljanje
dejavnosti vsa potrebna dovoljenja.
14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 14. 12.
2000 do 12. ure.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena,
– reference za podobna dela,
– ugodnosti,
– opcija ponudbe in plačilni pogoji,
– zavarovanje kvalitete izvršenih del.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: investitor si pridržuje pravico do
spremembe razpisanih del glede na razpoložljiva sredstva.
17.
18. Druge informacije o naročilu: informacije lahko posreduje župan Ludvik Orban, telefon 02/559-80-21.
Občina Hodoš
Št. 443/00
Ob-39382
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Občina Hodoš, Hodoš 52, 9205
Hodoš, tel. 02/559-80-21, tel./faks
02/559-80-20.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izvedba komasacije:
– elaborat obstoječega stanja zemljišč
na komasacijskem območju,
– elaborat vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju,
– idejna zasnova ureditve komasacijskega območja,
– elaborat nove razdelitve zemljišča na
komasacijskem območju.

Ocenjena
vrednost
naročila
je
26,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: k.o. Hodoš II.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
razpisni dokumentaciji.
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: začetek, dokončanje, kakor sama izvedba komasacijskih del je odvisna od podpisa pogodbe
med Slovenskimi železnicami, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana in Občino Hodoš,
Hodoš 52, glede financiranja izvedbe komasacije.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Hodoš, Hodoš 52, 9205 Hodoš, urad
župana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 6. 12. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z virmanskim
nalogom,
na
žiro
račun
št.
51900-630-76267 s pripisom “javni razpis za storitve - komasacija“.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno
13. 12. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Hodoš, Hodoš 52,
9205 Hodoš, z napisom “Ponudba, komasacija - ne odpiraj“.
11. Datum in čas odpiranja ponudb:
14. 12. 2000 ob 13. uri v sejni sobi Občine Hodoš.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija v višini 10 % od orientacijske vrednosti naročila.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilo po obračunskih situacijah opravljenih del.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe in bančne
garancije.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika sotirtev in finačno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– dokaz o registraciji podjetja ter plačilna sposobnost,
– reference za podobna dela,
– cena,
– opcija ponudbe in plačilni pogoji,
– zavarovanje kvalitete izvedenih del.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 14. 12.
2000, do 12. ure.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN), dodatni pogoji oziroma merila bodo zahtevani v
razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Ludvik Orban,
župan, tel. 02/559-80-21.
19., 20.
Občina Hodoš
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Št. 462-02/130-00/0510-0901 Ob-39288
1. Naročnik, poštni naslov: Carinska
uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana,
01/478-39-00, 01/478-39-05.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 6. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– reference,
– cena.
Merilo pod prvo alineo “reference” predstavlja 50% vrednosti. Merilo pod drugo alineo “cena” predstavlja 50% vrednosti.
Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti 10,000.000 SIT: 5 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti 20,000.000 SIT: 6 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti 30,000.000 SIT: 7 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti 40,000.000 SIT: 8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti 50,000.000 SIT: 9 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti 70,000.000 SIT: 10 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti 71,000.000 SIT: 11 točk.
Ponudnik lahko prejme največ 100 točk.
Cena se preračuna v točke po naslednji
formuli:

– ekonom oprema: 25,966.554,46 SIT,
– protipožarne
varnostne
omare:
312.635,61 SIT,
– namenska blagajna: 190.044,19 SIT,
– garderobne
kovinske
omare:
650.363,56 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– kovinski
regali
za
arhivo:
15,378.446,06 SIT, 9,963.541,80 SIT,
– ekonom oprema: 37,178.932 SIT,
25,966.554,46 SIT,
– protipožarne
varnostne
omare:
589.990,20 SIT, 312.635,61 SIT,
– namenska blagajna: 285.611,80 SIT,
190.044,19 SIT,
– garderobne
kovinske
omare:
1,503.851,20 SIT, 650.363,56 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ponudnik ABC Trgovina, d.d., Ljubljana, je
dne 27. 10. 2000 vložil zahtevek za revizijo postopka javnega naročila za izbiro izvajalca brez omejitev za dobavo kovinskih
regalov, ekonom opreme, protipožarnih
varnostnih omar, namenske blagajne ter
garderobnih kovinskih omar za potrebe carinske službe. V zahtevku za revizijo vlagatelj zahtevka navaja, da so bile kršene
določbe ZJN, in sicer glede upoštevanja
referenc, načina točkovanja, upoštevanja
meril.
Pri ponovnem pregledu ponudb ponudnikov, ki so se prijavili na zgoraj navedeni
javni razpis, je strokovna komisija ugotovila,
da se ponudba podjetja TIM, d.o.o., Maribor, izbere za dobavo kovinskih regalov za
arhivo ter ponudba podjetja Primat, d.d.,
Maribor, za dobavo ekonom opreme, protipožarnih varnostnih omar, namenske blagajne ter garderobnih kovinskih omar. Glede na navedeno se je zahtevku za revizijo
delno ugodilo.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80-81 z dne 15. 9. 2000.
Carinska uprava Republike Slovenije

minimalna cena × 100
Cena v točkah = ——————————————————
ponujena cena
Najnižja cena dobi največje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– ponudnik TIM, d.o.o., Maribor, za dobavo kovinskih regalov za arhivo in
– ponudnik Primat, d.d., Maribor, za dobavo ekonom opreme, protipožarnih varnostnih omar, namenske blagajne in garderobnih kovinskih omar.
6. (a) Kraj dobave: po razpisanih lokacijah naročnika – po carinskih uradih in na
Generalnem carinskem uradu.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kovinski regali za arhivo po
tehnični specifikaciji, ekonom oprema
po tehnični specifikaciji, protipožarne
varnostne omare 3 kom., namenska blagajna 1 kom., garderobne kovinske
omare 48 kom.
7. Pogodbena vrednost:
– kovinski regali za arhivo: 10,244.829
SIT,

Št. 404-08-151/2000
Ob-39306
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 2. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročnik ni izbral izvajalca za
dobavo čolnov na vesla – šljupka in vesel za
čoln – šljupko, ker tudi v ponovljenem javnem razpisu pod enakimi pogoji ni prispela
nobena ponudba. Naročnik je izdal sklep o
zaključku postopka in oddaji predmetnega
javnega naročila pod drugačnimi pogoji in
po drugačnem postopku.
5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: nobene.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni

ZJN-03-B - 42. člen
Naročilo objave glavnih
podatkov o izidu razpisa za blago
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Popravek

list RS, št. 84 z dne 22. 9. 2000, Št.
404-08-151/2000, Ob-35616.
Ministrstvo za obrambo
Št. 488/2000
Ob-39307
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marjana Borštnarja, Dornava 128, 2252 Dornava.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 23. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– skupina artiklov A: material za osebno
higieno: Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3a, Ptuj,
– skupina artiklov B: čistila: Mercator
SVS, d.d., Rogozniška c. 8, Ptuj.
6. (a) Kraj dobave: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: material za osebno higieno
in čistila.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina artiklov A: 5,866.269 SIT,
– skupina artiklov B: 4,612.344,75 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina artiklov A: 8,503.260,20 SIT,
5,866.269 SIT,
– skupina artiklov B: 7,617.592 SIT,
4,612.344,75 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 84 z dne 22. 9. 2000, Ob-35676.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marjana Borštnarja, Dornava
Št. 134/00
Ob-39308
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro ponudnika brez omejitev.
3. Datum izbire: 7. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ker je razpisna komisija prejela
samo eno ponudbo, ugotavlja, da javni razpis ni uspel.
5.
6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
(b)
7., 8., 9., 10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-39309
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica
Golnik-KOPA, 4204 Golnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena (1–5 točk), plačilni pogoj
(0–5 točk), reference (1–2 točki), garancijska doba (1–3 točke).
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mikro + polo, d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sistem za določanje dušikovega oksida v izdihanem zraku.
7. Pogodbena vrednost: 8,407.314,30
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,684.736 SIT, 8,407.314,30 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000,
Ob-36411.
Razpis je bil ponovljen.
Bolnišnica Golnik-KOPA, Golnik

4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: AskPRO, d.o.o., Glonarjeva 1, Ljubljana (druga ponudba).
6. (a) Kraj dobave: Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost: 17,062.172,40
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,896.957,40 SIT, 17,062.172,40
SIT.
11., 12., 13.
Banka Slovenije

Ob-39310
1. Naročnik, poštni naslov: ARNES, p.p.
7, Jamova 39, 1001 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 2. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kriteriji, objavljeni v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril:
– izpolnjevanje tehničnih zahtev: izločitveni kriterij,
– ocena kvalitete sestave: maks. 80
točk,
– cena: maks. 100 točk,
– reference, kvalificiranost: maks. 25
točk,
– garancija in pogoji vzdrževanja: izločitveni kriterij.
Merila so bila pri ocenjevanju uporabljena na način, ki je bil naveden v razpisni
dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Marand inženiring, d.o.o.,
Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– UNIX strežnik z operacijskim sistemom Solaris – 2 kosa,
– zunanji diskovni sistem – 1 kos,
– autolader sistem za backup – 1 kos.
7. Pogodbena
vrednost:
17,475.044,02 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,314.521,43 SIT, 17,475.044,02
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000,
Ob-36477.
ARNES, Ljubljana

Št. 1-2000-1153
Ob-39352
1. Naročnik, poštni naslov: JZ Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje,
faks 053/441-356.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 10. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, plačilni pogoji, garancija in
dobavni rok. Ponudnik je dosegel najvišje
število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Interexport Ljubljana, Mednarodna trgovina, d.o.o., Slovenska cesta
54, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Celje, Gregorčičeva 5.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža sistema
za razvijanje RTG filmov pri dnevni svetlobi.
7. Pogodbena
vrednost:
16,903.825,20 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajalcev ne bo.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,681.420,86 SIT, 16,903.825,20
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80-81 z dne 15. 9. 2000,
Ob-35315.
JZ Zdravstveni dom Celje

Ob-39311
1. Naročnik, poštni naslov: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 20. 10. 2000.

Št. 11/2-75/2000
Ob-39355
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika temelji na uporabi meril, ki so
bila določena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Avtohiša Kolmanič & Co.,
d.o.o., Zolajeva 15, 2000 Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava službenih vozil III

za potrebe Telekom Slovenije, d.d. – limuzinski kombi II – 14 vozil.
7. Pogodbena vrednost: 29,015.453
SIT (z DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,660.241 SIT; 29,015.453 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 79 z dne 8. 9. 2000, Ob-34946.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 11/2-75/2000
Ob-39356
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika temelji na uporabi meril, ki so
bila določena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno
– za sklop A.: Dumida, d.o.o., Kidričeva
16, 2230 Lenart,
– za sklop B.: Dumida, d.o.o., Kidričeva
16, 2230 Lenart,
– za sklop C.: AC-Intercar, d.o.o., Baragova 5, 1000 Ljubljana,
– za sklop Č.: AC-Intercar, d.o.o., Baragova 5, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava službenih vozil IV
za potrebe Telekom Slovenije, d.d.:
A. – šasija z dvojno kabino skupne mase
3,5t – 7 vozil,
B. – šasija z dvojno kabino skupne mase
5,2t – 6 vozil,
C. – šasija z enojno kabino skupne mase 12t – 2 vozili,
Č. – šasija z enojno kabino skupne mase 19t – 1 vozilo.
7. Pogodbena vrednost
– za sklop A.: 34,140.031,70 SIT (z DDV),
– za sklop B.: 31,647.164,60 SIT (z
DDV),
– za sklop C.: 15,792.216 SIT (z DDV),
– za sklop Č.: 13,605.210 SIT (z DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: za vsak sklop
so prispele po štiri ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop A.: 39,958.604 SIT;
34,140.031,70 SIT,
– za sklop B.: 42,903.108 SIT;
31,647.164,60 SIT,
– za sklop C.: 15,792.216 SIT;
15,470.000 SIT,
– za sklop Č.: 14,804.450,90 SIT;
13,605.210 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000, Ob-33230.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 11/2-75/2000
Ob-39357
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. Datum izbire: 17. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika temelji na uporabi meril, ki so
bila določena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Revoz, d.d., Belokranjska
4, 8000 Novo mesto.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava službenih vozil II za
potrebe Telekom Slovenije, d.d. – limuzinski kombi I – 24 vozil.
7. Pogodbena vrednost: 47,999.999,76
SIT (z DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 50,764.447,24 SIT; 47,999.999,76
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 79 z dne 8. 9. 2000, Ob-34945.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 11/2-75/2000
Ob-39358
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika temelji na uporabi meril, ki so
bila določena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: DZS, založništvo in trgovina,
d.d., Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava pisarniškega potrošnega materiala za potrebe Telekom
Slovenije, d.d.
7. Pogodbena vrednost: 135,000.000
SIT (z DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 86,057.781,39 SIT; 50,245.434,73
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73 z dne 19. 9. 2000,
Ob-33980.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 11/2-75/2000
Ob-39359
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 23. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročnik je ponudnikom priznal
sposobnost ob upoštevanju minimalnih obveznih kriterijev za priznanje sposobnosti in
usposobljenosti ponudnika ali morebitnih
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podizvajalcev, določenih v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je priznana sposobnost:
1. za stikala tip A1, B1, C1 in D1:
– Iskratel, d.o.o., Ljubljanska 24a,
Kranj,
– Smart Com, d.o.o., Brnčičeva 45,
Ljubljana;
2. za stikala tip A2, B2, C2 in D2:
– Mibo Komunikacije, d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: območje Republike
Slovenije.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava opreme in izvedba
storitev za ATM omrežje – razširitev
2/2000.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 76-77 z dne 25. 8.
2000, Ob-34197.
13.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 393/02
Ob-39364
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno varstvo Novo mesto, Mej vrti 5,
8000 Novo mesto.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za zbiro izvajalcev brez omejitev.
3. Datum izbire: 13. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila, določena v razpisni dokumentaciji: ponudbena cena; plačilni pogoji in reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstveno
varstvo Novo mesto, Mej vrti 5, 8000 Novo
mesto.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: tekočinski kromatograf z zahtevanimi opcijami: kvarterna črpalka z
vakumskim razplinjevalcem; termostatiran
avtomatski vzorčevalnik z najmanj 100 vzorčnimi mesti; termostat za HPLC kolone z
ventilom za izbiro kolone; detektor z nizom
diod v območju 190 – 950 nm; RI detektor.
7. Pogodbena vrednost: 16,335.983
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,335.983 SIT, 16,105.720,61 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 97 z dne 20. 10. 2000, Št.
359/2000, Ob- 37347.
Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto
Št. 1636/1
Ob-39393
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18,
3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): objava v Uradnem listu
RS, št. 100 z dne 27. 10. 2000.

3. Datum izbire: 13. 11. 2000.
4., 5.
6. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža aparata za avtomatsko in istočasno identifikacijo bakterij in kvasovk ter ugotavljanje minimalnih inhibitornih koncentracij.
7. Pogodbena vrednost: 26,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: razpis
ni uspel zaradi premajhnega števila ponudb.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 100 z dne 27. 10.
2000.
13.
ZZV Celje
Št. 13/2000
Ob-39395
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, 2000 Maribor, Ulica talcev 9.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena 85%, rok dobave 10%,
plačilni pogoji 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Medicop, medicinska oprema, Obrtna ulica 43, 9000 Murska Sobota.
6. (a) Kraj dobave: fco lokacija naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: medicinska oprema za urgentno reševalno vozilo.
7. Pogodbena vrednost: 11,291.614,97
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,291.614,97 SIT, 11,291.614,97
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000,
Ob-36508.
Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor
Ob-39461
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejših ponudnikov (3. člen ZJN): delni ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za dobavo
tiskovin za potrebe Policije in upravnih
enot RS.
3. Datum izbire: sklepi so bili sprejeti
dne 20. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis ni prispela nobena
ponudba, zato delni ponovni javni razpis ni
uspel.
5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 50 z dne 28. 6. 2000,
Ob-5458.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 248
Ob-39475
1. Naročnik, poštni naslov: Lutkovno gledališče Ljubljana, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: izbrani
ponudnik je dosegel najvišje število točk pri
ocenjevanju po objavljenih merilih. Merila
so bila: skupna cena; tehnični parametri in
lastnosti; obseg ponujene storitve.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Inženiring plus d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: naročnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: zamenjava odrske mehanike za potrebe naročnika.
7. Pogodbena vrednost: 25,009.989
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 109,873.104 SIT in 11,959.500 SIT.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 94 z
dne 13. 10. 2000, Ob-36978.
Lutkovno gledališče Ljubljana
Ob-39477
1. Naročnik, poštni naslov: Vlada Republike Slovenije, Servis za protokolarne storitve, Predoslje 39, 4000 Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): je bilo dodeljeno.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mesarija Anton Arvaj s.p.
Britof 25, 4000 Kranj.
6. (a) Kraj dobave: Vlada Republike Slovenije, Servis za protokolarne storitve, Predoslje 39, 4000 Kranj, Vladna palača, Prešernova 8, Ljubljana in Vila podrožnik, Cesta 27. aprila 59, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
I. telečje meso,
II. goveje meso,
III. svinjsko meso,
IV. jagnječje meso,
V. ovčje meso,
VI. kozje meso,
VII. konjsko meso,
VIII. žrebičje meso.
7. Pogodbena vrednost: 13,173.165
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: nič.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,173.165 SIT, 12,961.988,50 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ni pomembnejših informacij.
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12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni bil objavljen.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradnem listu RS, št. 97 z dne 20. 10. 2000,
Ob-37478.
Vlada Republike Slovenije
Servis za protokolarne storitve
Št. 133/00
Ob-39480
1. Naročnik, poštni naslov: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): odprt javni razpis brez
omejitev.
3. Datum izbire: 15. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis ni prispela nobena
ponudba.
5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 0.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000.
JZ RTV Slovenija
Št. 875/2000
Ob-39489
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 19. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročnik je za posamezne skupine priznal sposobnost za dobave blaga za
obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001
ponudnikom, ki so izpolnjevali vse zahtevane izločitvene kriterije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) čistilna sredstva:
1. Chemo d.d., Maistrova 10, Ljubljana,
2. Mavrica d.d., Resljeva 1, Ljubljana;
b) papirna konfekcija:
1. Bodo – Bojan Dolinšek s.p., Polzela,
2. Chemo d.d., Maistrova 10, Ljubljana,
3. Mavrica d.d., Resljeva 1, Ljubljana;
c) vreče polietilen:
1. Bodo – Bojan Dolinšek s.p., Polzela,
2. Chemo d.d., Maistrova 10, Ljubljana;
d) pralna sredstva:
1. Era d.d., Prešernova 10, Velenje,
2. Mavrica d.d., Resljeva 1, Ljubljana.
3. Chemo d.d., Maistrova 10, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nezdravstveni material – čistilna in pralna sredstva;

a) čistilna sredstva,
b) papirna konfekcija,
c) vreče polietilen,
d) pralna sredstva.
Količine blaga so razvidne iz predračunov posamezne grupe oziroma skupine.
7. Pogodbena vrednost:
a) čistilna sredstva – 3,051.952,16 SIT,
b) papirna konfekcija – 1,721.921,18
SIT,
c) vreče polietilen – 639.652 SIT,
d) pralna sredstva – 200.967,20 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
a) čistilna sredstva – 2,
b) papirna konfekcija – 3,
c) vreče polietilen – 2,
d) pralna sredstva – 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) čistilna sredstva – 3,154.938,51 SIT,
3,051.952,16 SIT;
b) papirna konfekcija – 2,017.457,56
SIT, 1,721.921,18 SIT;
c) vreče polietilen – 670.172 SIT,
639.652 SIT;
d) pralna sredstva – 227.753,60 SIT,
200.967,20 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
87-88 z dne 29. 9. 2000, Ob-35971.
Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 292/2000
Ob-39491
1. Naročnik, poštni naslov: OŠ Hinka
Smrekarja, Gorazdova 16, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnitev pogojev iz 14. točke
javnega razpisa Ob-37403 in 10. točke navodil za izdelavo ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) kruh in pekovsko pecivo: Pekarna Šiška Ljubljana, Rampek Ljubljana, Emona
Maximarket Ljubljana, Pekarna Pečjak Škofljica;
b) mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia Petrovče, Ljubljanske mlekarne Ljubljana;
c) meso in mesni izdelki: MIR Gornja
Radgona, Pomurka Murska Sobota, Mesarstvo Zupet, Šmarje-Sap;
d) slaščičarski izdelki in keksi: Pekarna
Pečjak Škofljica, Pekarna Šiška Ljubljana,
Zmajčkov butik Ljubljana, Orehek Kranj;
e) zamrznjeni in konzervirani izdelki: Impuls Domžale, Mercator Ljubljana,
f) sadni sokovi: Nektar Ljubljana, Impuls
Domžale, ERFA Dob,
g) sveže sadje in zelenjava: Agro Mrkac
Ljubljana, Mercator Ljubljana,
h) ostalo prehrambeno blago: Mercator
Ljubljana, Impuls Domžale.
6. (a) Kraj dobave: Gorazdova ulica 16,
Ljubljana.
(b) Vrsta in obseg dodeljenih del: prehrambeno blago.
7. Pogodbena vrednost: 9,250.000 SIT.
8.
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9. Število prejetih ponudb: 21.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– kruh in pekovsko pecivo: 2,411.402,72
SIT, 1,184.464 SIT;
– mleko in mlečni izdelki: 2,220.944
SIT, 1,730.464 SIT;
– meso in mesni izdelki: 1,942.488 SIT,
1,477.769,72 SIT;
– slaščičarski
izdelki
in
keksi:
1,686.640 SIT, 950.109,32 SIT;
– zamrznjeni in konzervirani izdelki:
201.369 SIT, 162.683,40 SIT;
– sadni sokovi: 1,086.299 SIT,
701.298 SIT;
– sveže sadje in zelenjava: 666.792 SIT,
584.800 SIT;
– ostalo
prehrambeno
blago:
538.622,50 SIT, 140.968,70 SIT.
11., 12.
Osnovna šola Hinka Smrekarja
Št. 50-336-15/00
Ob-39495
1. Naročnik, poštni naslov: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
I. meso sveže:. Jurmes, d.d., Leona Dobrotinška 15, Šentjur,
II. perutnina: Jata, d.d., Hranilniška 34,
Ljubljana,
III. mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia , d.o.o., Arja vas 92, Petrovče,
IV. kruh: Žito, Prehrambena industrija,
d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
V. pijače: Živila Kranj, d.d., Cesta na
Okroglo 3, Naklo.
6. a) Kraj dobave: Inštitut za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava živil po
skupinah za čas od 1. 7. 2000 do 30. 6.
2001.
7. Pogodbena vrednost:
I. 10,293.250 SIT,
II. 6,653.648 SIT,
III. 4,663.218 SIT,
IV. 4,035.572 SIT,
V. 3,700.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
I. pet,
II. štiri,
III. šest,
IV. šest,
V. štiri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. 11,474.660 SIT, 10,293.250 SIT,
II. 8,554.000 SIT, 6,653.648 SIT,
III. 8,410.177 SIT, 4,663.218 SIT,
IV. 5,229.814,30 SIT, 4,035.572 SIT,
V. 4,585.060 SIT, 3,700.500 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000,
Ob-24983.
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo
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Št. 50-336-16/00
Ob-39496
1. Naročnik, poštni naslov: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Valtex&Co, Cesta Andreja
Bitenca 68, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Inštitut za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material po razpisni dokumentaciji za čas od 1. 7. 2000
do 30. 6. 2001.
7. Pogodbena vrednost: 3,096.290 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,771.064 SIT, 3,096.290 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000,
Ob-24985.
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo

ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov
o izidu razpisa gradbenih del
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 732-00
Ob-39362
1. Naročnik, poštni naslov: Klinični center v Ljubljani, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 17. oktober 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
1. cena.
2. reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: E E Engineering, d.o.o., Železna cesta 16, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija laboratorija za imunologijo in revmatologijo Kliničnega oddelka za revmatologijo, SPS
Interne klinike.
Kraj izvedbe: Klinični center Ljubljana,
SPS Interne klinike, Klinični oddelek za revmatologijo, bolnica dr. Petra Držaja, Vodnikova 62, Ljubljana.
7.
Pogodbena
vrednost:
54,226.240,11 SIT.
8.

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 63,584.947,26 SIT, 54,226.240,11
SIT.
11.Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni bilo.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 11. 8. 2000,
Ob-33714.
Klinični center Ljubljana
Št. 344-01/2000
Ob-39375
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Hajdina, Zg. Hajdina 45, 2288 Hajdina, tel.
062/788-30-30, faks 062/788-30-31.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 2. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): uporabljena so bila naslednja merila:
– ponudbena cena,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– reference ponudnika,
– rok izvedbe,
– ostale ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj, Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba hodnika za
pešce na glavni cesti G1-2, odsek 1290
(gradbena dela, razsvetljava pločnika).
7. Pogodbena
vrednost:
30,032.893,52 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,032.893,52 SIT, 34,429.003,51
SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ne.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ne.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 22. 9. 2000.
Občina Hajdina
Št. 8-399
Ob-39383
1. Naročnik, poštni naslov: Cankarjev
dom, kulturni in kongresni center, Prešernova 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: izbrani
ponudnik je dosegel najvišje število točk pri
ocenjevanju po objavljenih merilih. Merila
so bila: skupna cena ter obseg in kvaliteta
storitve.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kone d.o.o., Brnčičeva 5,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: projektiranje, dobava
in montaža dvigala pri naročniku.
7. Pogodbena vrednost: 12,495.000 SIT.
8.
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9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,261.350 SIT in 7,723.100 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 87-88
z dne 29. 9. 2000, Ob-36138.
Cankarjev dom
Št. 40002-25/00 (1)
Ob-39384
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 23. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): postopek dodelitve javnega naročila je bil zaključen, ker je v postopku
pregleda in ocenjevanja ponudb pri ugotavljanju skladnosti z razpisnimi pogoji ostala
popolna le ena ponudba.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: Hudinja-gradnja visokovodnega nasipa od km 8+639 do
km 8+700.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 79 z dne 8. 9. 2000, Ob-34925.
Uprava RS za varstvo narave
Št. 005-6/00-100
Ob-39396
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najdaljši rok plačila, najdaljše garancije, ustrezne reference, kratek rok izvedbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vikograd, Kolar Vilijem, s.p.,
Zlateče 8a, Šentjur.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vodovodnega omrežja Dramlje–Jazbine, II. faza,
etapa “A”.
7. Pogodbena vrednost: 31,193.132
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal
podizvajalcem
ali
tretjim:
14,036.909,40 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 4, popolne
ponudbe so bile 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,297.944,50 SIT, 29,874.521,60
SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: drugih pomembnih informacij ni.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni bil objavljen.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71-72 z dne 11. 8. 2000,
Ob-33675.
Občina Šentjur pri Celju

Št.
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Št. 005-7/00-100
Ob-39397
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najdaljši rok plačila, najdaljše garancije, ustrezne reference, kratek rok izvedbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vikograd, Kolar Vilijem, s.p.,
Zlateče 8a, Šentjur.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vodovodnega omrežja v KS Slivnica – območje Javorje–Drobinsko.
7. Pogodbena
vrednost:
29,657.239,26 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal
podizvajalcem
ali
tretjim:
11,862.895,70 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 4, popolne
ponudbe so bile 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 36,920.158,77 SIT, 28,464.060,60
SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: drugih pomembnih informacij ni.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni bil objavljen.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71-72 z dne 11. 8. 2000,
Ob-33759.
Občina Šentjur pri Celju
Št. 005-8/00-100
Ob-39399
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kratek rok izvedbe, najugodnejši
garancijski rok, ugodni plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VEKO, z.o.o., Velenje, Stari
trg 36.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja povezovalne ceste Stopče–Grobelno.
7. Pogodbena vrednost: 40,230.538 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 14,885.299
SIT.
9. Število prejetih ponudb: 5, popolne
so bile 3 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 40,230.538 SIT, 34,531.577 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: drugih pomembnih informacij ni.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni bil objavljen.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63-64 z dne 14. 7. 2000,
Ob-32057.
Občina Šentjur pri Celju

Št. 5/00
Ob-39400
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.
3. Datum izbire: 28. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
a) cena 80%,
b) garancija 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GIVO, d.d., Zaloška 69,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova fasade in strehe na objektu Zarnikova 9, Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
18,059.463,71 SIT brez DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,746.481,50 SIT brez DDV,
16,721.725,65 SIT brez DDV.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 28-29 z dne 23. 4.
1999.
13.
Mestna občina Ljubljana
Št. 7/00-2
Ob-39402
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 42. člen ZJN.
3. Datum izbire: 18. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena 60%,
– reference 40%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Eltec Mulej, d.o.o., Pot na
Lisice 7, Bled.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: zamenjava toplotne postaje v objektu Proletarska 1, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 8,534.007,30
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,670.690 SIT, 8,534.007,30 SIT.
11., 12., 13.
Mestna občina Ljubljana
Št. 11/00
Ob-39404
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.
3. Datum izbire: 1. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
a) cena 80%,
b) garancija 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Robit, d.o.o., IOC Trzin,
Špruhe 1, 1236 Trzin.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova fasade in strehe na objektu Miklošičeva 6, Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
16,196.967,90 SIT brez DDV.
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8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,037.673,75 SIT brez DDV,
13,887.190 SIT brez DDV.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 28-29 z dne 23. 4.
1999.
13.
Mestna občina Ljubljana
Št. 18/00
Ob-39405
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.
3. Datum izbire: 12. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
a) cena 80%,
b) garancija 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Energoplan, d.d., Pod hribom 55, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova strehe na objektu OŠ Franca Rozmana Staneta, Prušnikova 85, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 9,290.802,40
SIT brez DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,950.600 SIT brez DDV, 9,290.853
SIT brez DDV.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 28-29 z dne 23. 4.
1999.
13.
Mestna občina Ljubljana
Št. 1/00
Ob-39407
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.
3. Datum izbire: 31. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
a) cena 80%,
b) garancija 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradkom, d.o.o., Kunaverjeva 9, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova fasade in strehe na objektu Breg 22, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 76,592.588,03
SIT z DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 90,765.345,38 SIT z DDV,
75,159.394 SIT z DDV.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
Uradni list RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999.
13.
Mestna občina Ljubljana
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Št. 1/00
Ob-39409
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 42. člen ZJN.
3. Datum izbire: 11. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
a) ponudbena cena – 70%,
b) potrjene reference – 30%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GP Bežigrad, d.d., Podmilščakova 24, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja prizidka k
ZD Šentvid, Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
222,658.560,46 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 264,549.883,99 SIT z DDV,
222,658.560,46 SIT z DDV.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 66-67 z dne 28. 7. 2000.
Mestna občina Ljubljana
Št. 414-05-8/99
Ob-39411
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204
Miklavž na Dravskem polju, faks
02/62-96-828, tel. 02/62-96-820.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 19. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, reference in usposobljenost ponudnika, rok dokončanja del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGD in projektiranje, Vili Mesner, s.p., Rošpoh 140/a, 2351 Kamnica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja sekundarne ulične kanalizacije, druga etapa, III.
faze.
7. Pogodbena
vrednost:
32,985.506,35 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 44,108.350 SIT, 29,965.164 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71-72 z dne 11. 8. 2000.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Št. 41405/00105/2000 0400 01 Ob-39413
1. Naročnik, poštni naslov: naročnik in
sofinancer: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Oddelek za družbene dejavnosti,
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, sofinancer: Republika Slovenija, Ministrstvo za
kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izmed dveh popolnih ponudb je

izbran ponudnik, ki ponuja najnižjo ceno in
ima ustrezne reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Granit, d.d., Slovenska
Bistrica, Titova 87, Slovenska Bistrica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno, obrtniška,
instalacijska, restavratorska dela in nabava notranje opreme dvorane za obnovo in rekonstrukcijo stare dvorane z
odrom Slovenskega narodnega gledališča Maribor, Slovenska 27, Maribor.
7. Pogodbena
vrednost:
596,153.965,60 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal
podizvajalcem
ali
tretjim:
386,412.350 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 596,682.243,29 SIT, 596,153.965,60
SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ne.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ne.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000,
Ob-32459.
Mestna občina Maribor
Št. 35201-5/97
Ob-39415
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca del brez omejitev.
3. Datum izbire: 20. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, druge ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT Ljubljana, d.d., Slovenčeva 22, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija glavne ceste I. reda št. 225, na odseku
1083 od km 2,750 do km 3,330, II.
faza (Stranje).
7. Pogodbena vrednost: 50,735.874 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 53,041.757 SIT, 50,735.874 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 81 z dne 15. 9. 2000,
Ob-35177.
Občina Kamnik
Št. 2/00
Ob-39416
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Rima, d.o.o., Dunajska 105,
1000 Ljubljana.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija prostorov
ZDL, Metelkova 9, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 28,797.613,90
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,500.657 SIT, 28,797.613,90 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 22. 9. 2000.
Mestna občina Ljubljana
Št. 110-1/00
Ob-39464
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez predhodnega ugotavljanja sposobnosti.
3. Datum izbire: 13. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po merilih iz razpisne dokumentacije je izbrani najugodnejši ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT, d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Blagovica–Šentjakob, pododsek 7/2: Lukovica–Šentjakob,
1. etapa Krtina–Šentjakob od km 3,600
do km 11,660; Prometna oprema.
7. Pogodbena
vrednost
434,660.756,66 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
439,984.358,50
SIT,
434,660.756,66 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71-72 z dne 11. 8. 2000.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/00
Ob-39465
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez predhodnega ugotavljanja sposobnosti.
3. Datum izbire: 10. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po merilih iz razpisne dokumentacije je izbrani najugodnejši ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT, d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: glavna cesta Hajdina–Ormož, pododsek 4. etapa Gorišnica–Ormož od km 0,000 do km 10,360 z
mostom čez odvodni kanal HE Formin,
izgradnja viadukta Sejanca čez potok
Sejanca in železniško progo.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop I – glavna cesta z mostom čez
odvodni
kanal
HE
Formin
–
3.572,762.989,38 SIT,
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– sklop II – viadukt Sejanca dolžine
195 m – 341,897.230,16 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop I. – 4.317,970.580,45 SIT,
3.572,762.989,38 SIT,
– sklop II – 448,367.502 SIT,
341,897.230,16 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/00
Ob-39466
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 10. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po merilih iz razpisne dokumentacije je izbrani najugodnejši ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT, d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana (sklop I – trasa avtoceste od
km 6,380 do km 10,580; Sklop IV/I – premostitveni objekti; sklop VII – vodnogospodarska ureditev) in Elektroservisi, d.d., Glavarjeva 14, 1000 Ljubljana (Sklop V – ureditev križanj in približevanje EE vodov).
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba del na AC
Lenart–Beltinci od km 0,000 do km
11,200; sklop I, sklop IV/I, sklop V in
sklop VII.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop I – 4.769,482.122,73 SIT,
– sklop IV/I – 399,305.255,52 SIT,
– sklop V – 107,777.282,55 SIT,
– sklop VII – 269,340.106,54 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop I. – 5.731,790.897,14 SIT,
4.769,482.122,73 SIT,
– sklop IV/I – 500,618.586,20 SIT,
399,305.255,52 SIT,
– sklop V – 126,699.452,32 SIT,
107,777.282,55 SIT,
– sklop VII – 323,538.755,56 SIT,
269,340.106,54 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: Uradni list RS, št.
19 z dne 3. 3. 2000.
13., 14.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 50/2000
Ob-39474
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za ugotavljanje
sposobnosti za gradbena dela.
3. Datum izbire: 17. 11. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) za sklop A – gradnja in obnova vodovodnega omrežja s hišnimi priključki:
1. Gradnje Vič, d.o.o., Tbilisijska 81,
1000 Ljubljana – s prijavljenima partnerjema,
2. Prenova – Gradbenik, d.o.o., Stanežiče 39, 1210 Ljubljana - Šentvid,
3. Komunalne gradnje, d.o.o., Cesta
na Krko 7, 1290 Grosuplje,
4. Nigrad, d.o.o., Moškričeva 18,
1000 Ljubljana – s prijavljenim partnerjem,
5. Komunalna operativa, d.d., Povšetova 8, 1000 Ljubljana,
6. SCT, d.d., Slovenska 56, 1000
Ljubljana – s prijavljenima partnerjema,
7. Hidrotehnik, d.d., Slovenčeva 97,
1000 Ljubljana – s prijavljenima partnerjema,
8. PUV Celje, d.d., Lava 11, 3000
Celje,
9. Cestno podjetje Ljubljana, d.d.,
Stolpniška 10, 1000 Ljubljana – s prijavljenim partnerjem;
b) za sklop B – gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja z navezavami na hišne
priključke:
1. Prenova – Gradbenik, d.o.o., Stanežiče 39, 1210 Ljubljana - Šentvid,
2. Komunalne gradnje, d.o.o., Cesta
na Krko 7, 1290 Grosuplje,
3. Nigrad, d.o.o., Moškričeva 18,
1000 Ljubljana – s prijavljenim partnerjem,
4. KPL – gradnje, rast, inženiring,
d.d., Tbilisijska 61, 1000 Ljubljana,
5. Komunalna operativa, d.d., Povšetova 8, 1000 Ljubljana,
6. SCT, d.d., Slovenska 56, 1000
Ljubljana,
7. Hidrotehnik, d.d., Slovenčeva 97,
1000 Ljubljana,
8. Impakta, d.d., Kersnikova 2, 1000
Ljubljana,
9. PUV Celje, d.d., Lava 11, 3000
Celje,
c) za sklop C – gradbena dela pri gradnji
in obnovi vodovodnega omrežja s hišnimi
priključki in kanalizacijska omrežja z navezavami na hišne priključke:
1. Gradnje Vič, d.o.o., Tbilisijska 81,
1000 Ljubljana,
2. Prenova – Gradbenik, d.o.o., Stanežiče 39, 1210 Ljubljana - Šentvid,
3. Komunalne gradnje, d.o.o., Cesta
na Krko 7, 1290 Grosuplje,
4. Nigrad, d.o.o., Moškričeva 18,
1000 Ljubljana,
5. Komunalna operativa, d.d., Povšetova 8, 1000 Ljubljana,
6. KRTI, d.o.o., Na dolih 21, 1000
Ljubljana,
7. SCT, d.d., Slovenska 56, 1000
Ljubljana,
8. Hidrotehnik, d.d., Slovenčeva 97,
1000 Ljubljana,
9. MYING, d.o.o., Cesta v Gorice 38,
1000 Ljubljana,
10. PUV Celje, d.d., Lava 11, 3000
Celje,
11. Cestno podjetje Ljubljana, d.d.,
Stolpniška 10, 1000 Ljubljana,
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d) za sklop D – montažna dela pri gradnji
in obnovi vodovodnega omrežja s hišnimi
priključki
1. MONT GRAD, d.o.o., Tbilisijska
81, 1000 Ljubljana,
2. Prenova – Gradbenik, d.o.o., Stanežiče 39, 1210 Ljubljana - Šentvid,
3. Komunalne gradnje, d.o.o., Cesta
na Krko 7, 1290 Grosuplje,
4. Komunalna operativa, d.d., Povšetova 8, 1000 Ljubljana,
5. IMP Promont - Montaža, d.o.o.,
Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana - Črnuče,
6. PUV Celje, d.d., Lava 11, 3000
Celje;
e) za sklop E – gradnja in obnova črpališč, vodohranov, čistilnih naprav do 10.000
EE in ostalih objektov v sklopu vodovodnega in kanalizacijskega sistema
1. Gradnje Vič, d.o.o., Tbilisijska 81,
1000 Ljubljana – s prijavljenima partnerjema,
2. Prenova – Gradbenik, d.o.o., Stanežiče 39, 1210 Ljubljana - Šentvid,
3. Komunalne gradnje, d.o.o., Cesta
na Krko 7, 1290 Grosuplje,
4. Komunalna operativa, d.d., Povšetova 8, 1000 Ljubljana,
5. SCT, d.d., Slovenska 56, 1000
Ljubljana – s prijavljenima partnerjema,
6. Hidrotehnik, d.d., Slovenčeva 97,
1000 Ljubljana – s prijavljenima partnerjema,
7. PUV Celje, d.d., Lava 11, 3000
Celje,
8. Cestno podjetje Ljubljana, d.d.,
Stolpniška 10, 1000 Ljubljana – s prijavljenim partnerjem.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ugotavljanje sposobnosti izvajalcev za gradnjo in obnovo
vodovodnega in kanaliazcijskega omrežja, gradnjo in obnovo črpališč, vodohranov, čistilnih naprav in ostalih objektov v sklopu vodovodnega in kanaliazcijskega sistema na območju Ljubljane
z okolico.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 18.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Ur. l. RS, št. 60-62 z dne 7. 7. 2000,
št. 50/100, Ob-31619.
13.
Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.
Št. 34300-0006/00
Ob-39487
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ponudbena cena in kalkulantske
osnove,
– reference na področju gradnje cest,
– plačilni pogoji in ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradnje, d.o.o., Boštanj,
Dolenji Boštanj 138, p. Boštanj.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija lokalne ceste št. 372232 Laze–Nova Gora/I.
faza.
7. Pogodbena
vrednost:
32,535.206,90 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:67,952.972 SIT, 32,535.206,90 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000.
Občina Sevnica
Št. 50-336-14/00
Ob-39494
1. Naročnik, poštni naslov: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 6. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena – 50 točk, reference – 21
točk, ugodni plačilni pogoji ponudnika – 21
dni, rok izvedbe del – 8 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Žlota, d.o.o., Strahomer
39, Ig.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del gradbenih del ter kraj izvedbe: obnova strehe
nove bolnišnice Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo.
7. Pogodbena vrednost: 26,623.992
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 32,795.502,74 SIT, 26,623.992 SIT.
11., 12.,
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000,
Ob-32538.
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov
o izidu razpisa storitev
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 400-3/00
Ob-39322
1. Naročnik, poštni naslov: RS Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): točkovanje po tehničnih in fi-

nančnih merilih iz razpisne dokumnetacije,
objavljene na spletni strani Ministrstva za
gospodarske dejavnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nograd, d.o.o., Hotiza 142
A, Lendava.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: program ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za pridobivanje ogljikovodikov v Republiki Sloveniji, letni načrt
za leto 2000, sklop aktivnosti B (gradbena
in zemeljska dela) kot so bila razpisana (objava v Uradnem listu RS, št. 84/00 z dne
22. 9. 2000, Ob-3529; dokumentacija na
spletni strani Ministrstva za gospodarske dejavnosti).
7. Pogodbena
vrednost:
71,484.760,13 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 98,719.113,22 SIT, 63,217.914,16
SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: minimalno število točk sta presegla dva ponudnika.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni.
Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti
Ob-39323
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB
18, Brestanica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejtiev.
3. Datum izbire: 2. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila, ki so bila navedena v
razpisni dokumentaciji (cena, reference, bonitete).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– GIZ Gradis, Ljubljana, (sklop “širša ureditev okolice” s pridržki in sklop “gradbena
sanacija objektov” s pridržki),
– Togrel, d.o.o., Velika vas, (sklop “ureditev industrijskega vhoda” s pridržki).
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– dokončna ureditev zunanje okolice
v območju Termoelektrarne Brestanica:
– sklop “širša ureditev okolice” s pridržki,
– sklop “ureditev industrijskega vhoda” s pridržki in
– sklop “gradbena sanacija objektov”
s pridržki.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop “širša ureditev okolice” s pridržki – 11,350.141,06 SIT,
– sklop “ureditev industrijskega vhoda”
s pridržki – 4,992.183,68 SIT in
– sklop “gradbena sanacija objektov” s
pridržki – 1,205.438,85 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop “širša ureditev okolice” s pridržki:
11,350.141,06 SIT, 11,144.618,49 SIT,
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– sklop “ureditev industrijskega vhoda” s
pridržki: 5,350.775,16 SIT, 4,992.183,68
SIT, in
– sklop “gradbena sanacija objektov” s
pridržki: 1,605.687,60 SIT, 1,205.438,85
SIT.
11., 12.
Javno podjetje Termoelektrarna
Brestanica, d.o.o.
Št. 105810/00
Ob-39324
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno
podjetje Velenje, d.o.o., Koroška cesta
37b, Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 2. november 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): točkovanje na podlagi meril iz
razpisne dokumentacije R-16/00-P.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
projektna dokumentacija v fazi PGD,
PZI z vzporednimi aktivnostmi za izvedbo vodovodnega sistema Vinska
Gora.
7. Pogodbena vrednost: 11,900.000
SIT vključno z 19% DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,921.000 SIT, 11,900.000 SIT.
11., 12.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
Št. 404-08-136/2000
Ob-39363
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbor na podlagi naslednjih meril:
– cena storitev – utež: 0,50 – 50 točk,
– lokacija pralnice- utež: 0,25 –25 točk,
– obseg ponudbe – utež: 0,10 – 10
točk,
– materialno tehnični pogoji – utež 0,06
– 6 točk,
– prioriteta – utež 0,05 – 5 točk,
– število zaposlenih pralcev na lokaciji
pralnice – utež 0,04 – 4 točke.
3. Datum izbire: 18. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Kompas STP, d.o.o., Celovška 206,
1000 Ljubljana – strojno pranje,
– Kamax, d.o.o., Pokopališka 42, 1000
Ljubljana – ročno pranje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: ročno
in strojno pranje vozil.
7. Pogodbena vrednost: ca. 8,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 41-42
z dne 19. 5. 2000.
Ministrstvo za obrambo

Št.
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Št. 71/2000
Ob-39369
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola Polzela, 3313 Polzela 10.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 6. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik pri vsaki skupini
živil je dosegel največje število točk po objavljenih merilih.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za skupino I - kruh, pekovsko pecivo: Klasje MPP Celje, Resljeva 16
Celje, Pekarska družba Savinjski kruhek,
Šlandrov trg 35 3310 Žalec; II - slaščičarski
izdelki – piškoti: Pekarska družba, Savinjski
kruhek, Šlandrov trg 35, 3310 Žalec, Žito
prehrambena industrija, d. d. Ljubljana,
Šmartinska 154; III - mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia, o. o. o. Arja vas 92,
3301 Petrovče, Ljubljanske mlekarne, Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana; IV - sveže meso
in mesni izdelki: Mesnine Žerak, Strmolska
9, 3252 Rogatec, Kmetijska zadruga Laško, z. o. o., Kdiričeva 2, 3270 Laško; V perutninsko meso in izdelki iz perutnine:
Perutnina Ptuj, d.d. Potrčeva c. 10, 2250
Ptuj, Kmetijska zadruga Laško, z. o. o. Kdričeva 2, 3270 Laško; VI - jajca: Kmetijska
zadruga Laško, z. o. o. Kidričeva 2, 3270
Laško, Meja Šentjur, Dobrotinška 3, 3230
Šentjur, VII - ribe, ribji izdelki, konzervirane
ribe: Brumec – Ručigaj, d. o. o. Loka, Testenova 55, 1234 Mengeš, VIII - sveže sadje in zelenjava: Sadex, sadje, zelenjava, d.
o. o. Ulica mesta Grewenbroich 9, 3000
Celje, Vrtnarstvo Celje, d. o. o. Ljubljanska
93 Celje, 3000 Celje, IX - konzervirana zelenjava, sadje, suho sadje: Era Velenje, Prešernova 10, 3504 Velenje, X - sadni sokovi,
sirupi: Era Velenje, Prešernova 10 3504
Velenje, Nektar Ljubljana, Brnčičeva 3 1231
Ljubljana Črnuče, XI - drugo prehrambeno
blago: Era Velenje, Prešernova 10, 3504
Velenje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sukcesivna dobava živil od 1. 1. 2001 do
31. 12. 2002.
7. Pogodbena vrednost: 25,650.000
SIT (z DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 19 popolnih.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: I - kruh, pekovsko pecivo:
3,359.333 SIT, 2,664.979,50 SIT; II - slaščičarski izdelki - piškoti: 521.891,70 SIT,
490.780 SIT; III - mleko in mlečni izdelki:
3,988.238 SIT, 3,534.641 SIT; IV - sveže
meso in mesni izdelki: 6,066.031 SIT,
5,330.782,10 SIT; V - perutninsko meso
in izdelki iz perutninskega mesa:
1,453.300 SIT, 1,717.830 SIT; VI - jajca:
430.200 SIT, 259.020 SIT; VII - ribe, ribji
izdelki, konzervirane ribe: 600.516 SIT,
410.448,60 SIT; VIII - sveže sadje in zelenjava: 3,758.768 SIT, 3,403.900 SIT;
IX - konzervirana zelenjava, sadje, suho
sadje: 679.233,33 SIT; X - sadni sokovi,sirupi: 519.650 SIT, 467.239,93 SIT,
XI
drugo
prehrambeno
blago:
3,474.233,74 SIT.
11., 12.
Osnovna šola Polzela

Ob-39388
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Pivka, Kolodvorska 5, 6257
Pivka, tel.:05 72 10 100, faks 05/72 10
102.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire 9. 11. 2000.
Kraj izvedbe: Občina Pivka.
4. Merila za dodelitev naročila: ponudbena cena, reference ponudnika, druge
ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalcev, ki jim je bilo
naročilo oddano: I&I avtobusni prevozi
d.d., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper,
Avrigo, Družba za avtobusni promet in turizem, d.d., Kidričeva 20, 5000 Nova
Gorica.
6. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
učencev v osnovno šolo v Občini Pivka
za šolsko leto 2000/2001, 2001/2002
in 2002/2003.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najnižje in najvišje ponudbe: 119.169 SIT/dan, 126.048 SIT/dan.
11.
12. Datum objave in številka objave razpisa v Uradnem listu: Ur. l. RS, št. 97 z dne
20. 10. 2000.
Občina Pivka
Št. 110-1/00
Ob-39463
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 13. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po merilih iz razpisne dokumentacije je izbrani najugodnejši ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Odvetnik Franc Kovačič,
s.p., Koroška 2a, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: opravljanje storitev pridobivanja objektov in
razreševanje problematike rušencev za
potrebe rekonstrukcije Mariborske ceste v Celju, III. etapa.
7. Pogodbena vrednost: 12,980.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,087.500 SIT, 12,980.000 SIT.
11., 12.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 103/2000
Ob-39473
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 17. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
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pisnih pogojih (ponudbena cena, opcija ponudbe in roka izvedbe).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidroinženiring, d.o.o., Slovenčeva 97, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: gradnja kanalizacije po Peruzzijevi cesti.
7. Pogodbena vrednost: 1,800.000 SIT
(brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,920.000 SIT, 1,800.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 22 z dne 10. 3.
2000, Ob-22736; izid: Ur. l. RS, št. 48 z
dne 2. 6. 2000, Ob-28729.
Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija,
d.o.o.
Št. 50-336-18/00
Ob-39492
1. Naročnik, poštni naslov: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena – 48 točk, reference – 21
točk, ugodni plačilni pogoji – 21 točk, faktor fluktuacije – 10 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Dizako, d.o.o., Steletova 2,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: storitve varovanja za čas od 1. 7. 2000 do
30. 6. 2001.
7. Pogodbena vrednost: 8,225.280 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,024.652 SIT, 7,719.768 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37 z dne 5. 5. 2000, Ob 26836.
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo
Št. 50-336-17/00
Ob-39497
1. Naročnik, poštni naslov: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Usluga Šiška, d.d., Derčeva
31, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: dnevni
odvoz, pranje in dostava opranega posteljnega perila za čas od 1. 7. 2000 do
30. 6. 2001.
7. Pogodbena vrednost: 10,634.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,124.800 SIT, 10,634.000 SIT.
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11.
12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000,
Ob-24987.
13.
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo
Št. 90105-11/2000-8
Ob-39562
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 19. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): velja za vse razpisane naloge
enako in sicer:
– cena storitev,
– izpolnitveni roki,
– usposobljenost za razpisane naloge,
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– celovitost ponudbe,
– ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– naloga 3.1.: Geodetski zavod Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana,
– naloga 3.2.: Geodetski zavod Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
3.1 izmera nivelmanskega poligona 1. reda Šempeter-Šoštanj in Polzela-Velenje.
3.2 izmera nivelmanskega poligona 4. reda Črnomelj-Semič.
7. Pogodbena vrednost:
– naloga 3.1.: 2,621.570 SIT,
– naloga 3.2.: 599.165 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogodbo posegej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): podizvajalcev ni.
9. Število prejetih ponudb: za vsako od
razpisanih nalog je bilo prejetih 5 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– naloga
3.1.:
3,165.066
SIT,
2,621.570 SIT,
– naloga 3.2.: 984.963 SIT, 599.165
SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12., 13.
Geodetska uprava RS
Št. 90105-10/2000-7
Ob-39563
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): velja za vse razpisane naloge
enako in sicer:
– cena storitev,
– izpolnitveni roki,
– usposobljenost za razpisane naloge,
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– celovitost ponudbe,

– ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– naloga 3.1.: 2B Geoinformatika, zastopanje in storitve d.o.o., Parmova 53,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
3.1 izmera nivelmanskega poligona 1. reda Črni kal - Socerb - Črni kal.
7. Pogodbena vrednost:
naloga 3.1.: 952.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogodbo posegej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): podizvajalcev ni.
9. Število prejetih ponudb: 5 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– naloga 3.1.: 1,231.000 SIT, 952.000
SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12., 13.
Geodetska uprava RS

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila blaga
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 3283
Ob-39391
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: 3. točka prvega odstavka 55. člena ZJN.
3. Datum izbire: 9. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani dobavitelj ki je hkrati in
originalni proizvajalec blaga – rezervnih delov ki razpolaga z originalno tehnično dokumentacijo in načrti je edini sposoben in kvalificiran za izdelavo in dobavo naročenega
blaga.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Limitorque Corporation
5114 Woodall Road,Lynchburg,VA USA.
6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: originalni rezervni deli operatorjev motornih ventilov.
Število kosov: 153.
7. Pogodbena vrednost: 6,360.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 404-08-398/2000
Ob-39398
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana.
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2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa: na podlagi prvega odstavka 42. člena in tretjega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) ter na podlagi poročila strokovne
komisije v zvezi z oddajo javnega naročila brez
javnega razpisa, je bil s sklepom o oddaji
javnega naročila št. 55-243/2000-3, skladno
s 3. točko prvega odstavka 55. člena citiranega zakona izbran ponudnik: IKOR, d.o.o., Šujica 74, 1356 Dobrova.
Strokovna komisija je natančno pregledala ponudbene pogoje ter ostalo dokumentacijo in ugotovila, da je ponudba veljavna ter ustreza zahtevam naročnika.
Ponudnik je edini proizvajalec hitrosestavljivega prenosnega bivalnika v Sloveniji,
za kar ima tudi potrjen patent pri Patentni
pisarni d.o.o., Čopova 14, Ljubljana.
3. Datum izbire: sklep o oddaji javnega
naročila št. 404-08-398/2000 z dne
20. 10. 2000.
4. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IKOR, d.o.o., Šujica 74,
1356 Dobrova.
5. (a) Kraj dobave: Skladišče MORS URSZR - Roje.
(b) Vrsta in količina blaga: zložljivi bivalnik - 2 kom.
6. Pogodbena vrednost: 4,326.276 SIT.
7. Število prejetih ponudb: po pozivu z
dne 16. 10. 2000 prejeta ponudba firme
IKOR, d.o.o.
8., 9.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-333/2000
Ob-39401
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo za
obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa: na podlagi
prvega odstavka 42. člena in tretjega odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) ter na podlagi poročila strokovne komisije v zvezi z oddajo javnega naročila brez javnega razpisa, je bil s
sklepom o oddaji javnega naročila št.
55-201/2000, skladno s 3. točko prvega
odstavka 55. člena citiranega zakona izbran
ponudnik: Induplati tekstil d.o.o., Kamniška
c. 24, Zg. Jarše, 1230 Domžale.
Strokovna komisija je natančno pregledala ponudbene pogoje ter ostalo dokumentacijo in ugotovila, da je ponudba veljavna ter ustreza zahtevam naročnika.
Ponudnik je edini proizvajalec in tudi serviser opreme, ki je predmet naročila, kar
dokazuje z izjavo GZ.
3. Datum izbire: sklep o oddaji javnega
naročila št. 404-08-333/2000-3 z dne
21. 8. 2000.
4. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Induplati tekstil, d.o.o., Kamniška c. 24, Zg. Jarše, 1230 Domžale.
5. (a) Kraj dobave: Skladišče URSZR
Roje.
(b) Vrsta in količina blaga: šotor sanitetni SZ tip CZ - 45 kom.
6. Pogodbena
vrednost:
15,634.993,50 SIT
7. Število prejetih ponudb: po pozivu z
dne 9. 8. 2000 prejeta ponudba firme Induplati tekstil, d.o.o.
8., 9.
Ministrstvo za obrambo
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Št. 404-08-370/2000
Ob-39403
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa: na podlagi
prvega odstavka 42. člena in tretjega odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) ter na podlagi poročila strokovne komisije v zvezi z oddajo javnega naročila brez javnega razpisa, je bil s
sklepom o oddaji javnega naročila št.
55-230/2000, skladno s 3. točko prvega
odstavka 55. člena citiranega zakona izbran
ponudnik: Hladilniška oprema “Alpe”, Podlubnik 84, Škofja Loka.
Strokovna komisija je natančno pregledala ponudbene pogoje ter ostalo dokumentacijo in ugotovila, da je ponudba veljavna ter ustreza zahtevam naročnika.
Ponudnik je bil v letu 1999 izbran za
dobavo klima naprav za potrebe MORS in
zato je edina primerna za izvedbo montaže
klima naprav,na podlagi nakupa njihovih klima naprav, izdelanega načrta montaže ter
garancije, ki jo za svoje klima naprave lahko
izdajo le oni.
3. Datum izbire: sklep o oddaji javnega
naročila št. 404-08-370/2000 z dne 10. 8.
2000.
4. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hladilniška oprema “Alpe”,Podlubnik 84, Škofja Loka.
5. (a) Kraj dobave: MORS ULO, Kardeljeva pl. 25, Ljubljana.
b) Vrsta in količina blaga:
– zunanje kompresorske enote - 4
kom,
– sobna stenska klima naprava - 12
kom.
6. Pogodbena vrednost: 1,199.520 SIT.
7. Število prejetih ponudb: po pozivu z
dne 2. 11. 1999 prejeta ponudba firme Hladilniška oprema “Alpe”.
8., 9.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-251/2000
Ob-39406
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa: na podlagi
prvega odstavka 42. člena in tretjega odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) ter na podlagi poročila strokovne komisije v zvezi z oddajo javnega naročila brez javnega razpisa, je bil s
sklepom o oddaji javnega naročila št.
55-124/200-3, skladno s 3. točko prvega
odstavka 55. člena citiranega zakona izbran
ponudnik: Tekstilna tovarna Motovoz in platno d.d., Taborska 34, 1290 Grosuplje.
Strokovna komisija je natančno pregledala ponudbene pogoje ter ostalo dokumentacijo in ugotovila, da je ponudba veljavna ter ustreza zahtevam naročnika.
Ponudnik je edini proizvajalec vreč iz jute, kar dokazuje s potrdilom GZS.
3. Datum izbire: sklep o oddaji javnega
naročila št. 404-08-251/2000 z dne 6. 7.
2000.
4. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Tekstilna tovarna Motovoz

in platno, d.d., Taborska 34, 1290 Grosuplje.
5. (a) Kraj dobave: skladišče MORS URSZR Roje.
(b) Vrsta in količina blaga: vreče iz jute
300 H - 25.000 kom.
6. Pogodbena vrednost: 2,588.250 SIT.
7. Število prejetih ponudb: po telefonskem pozivu z dne 26. 6. 2000 prejeta ponudba firme Tekstilna tovarna Motovoz in
platno, d.d.
8., 9.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-261/2000
Ob-39408
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo za
obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa: na podlagi
prvega odstavka 42. člena in tretjega odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) ter na podlagi poročila strokovne komisije v zvezi z oddajo javnega naročila brez javnega razpisa, je bil s
sklepom o oddaji javnega naročila št.
55-123/200-3, skladno s 3. točko prvega
odstavka 55. člena citiranega zakona izbran
ponudnik: Induplati tekstil d.o.o., Kamniška
c. 24, Zg. Jarše,1230 Domžale.
Strokovna komisija je natančno pregledala ponudbene pogoje ter ostalo dokumentacijo in ugotovila, da je ponudba veljavna ter ustreza zahtevam naročnika.
Ponudnik je edini proizvajalec in tudi serviser opreme, ki je predmet naročila, kar
dokazuje z izjavo GZS.
3. Datum izbire: sklep o oddaji javnega
naročila št. 404-08-261/200-3 z dne 6. 7.
2000.
4. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Induplati tekstil, d.o.o., Kamniška c.24, Zg. Jarše, 1230 Domžale.
5. (a) Kraj dobave: skladišče URSZR
Roje.
(b) Vrsta in količina blaga: šotor sanitetni veliki S2 tip CZ - 18 kom.
6. Pogodbena vrednost: 6,253.997,40
SIT.
7. Število prejetih ponudb: po telefonskem pozivu z dne 26. 6. 2000 prejeta ponudba firme Induplati tekstil d.o.o.
8., 9.
Ministrstvo za obrambo

ZJN-04-GD - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila gradbenih del
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila gradbenih del po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 100/2000
Ob-39476
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg
10, 1000 Ljubljana.
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2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa – po 55. členu zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 13. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): javno naročilo je bilo oddano
na podlagi ugotovitve, da gre za intervencijska dela na kanalizacijskem zbiralniku
Rudnik do občinske meje Občine Škofljica, kjer bo hkrati z gradnjo plinovoda JP
Energetike, potekala tudi obnova vodovoda JP VO-KA, kar je nujno zaradi neposredne bližine obeh komunalnih vodov in dotrajanosti vodovodne cevi. JP Energetika
je na javnem razpisu za gradnjo plinovoda
na skupnem odseku kot najugodnejšega
ponudnika izbrala ponudnika SCT, d.d. Od
ponudnika SCT je bila pridobljena tudi ponudba za intervencijsko obnovo vodovoda.
Ponudbene cene so primerljive s cenami
za zemeljska dela, za gradnjo plinovoda,
zato se predlaga, da se za obnovo vodovoda sklene direktno pogodbo po 55. členu ZJN.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT, d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: kanalizacijski zbiralnik Rudnik do občinske meje Občine
Škofljica.
7. Pogodbena vrednost: 25,214.146
SIT (brez DDV).
8., 9., 10., 11., 12.
Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.
Ljubljana

ranje, projektiranje, d.o.o., Grajska ul. 7,
Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izdelava analize veljavnih prostorskih izvedbenih aktov za območje Mestne občine Maribor za potrebe vključevanja v
informacijski sistem Urban.
Pogodbena vrednost: 2,915.500 SIT.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,915.500 SIT.
11.
Mestna občina Maribor
Zavod za prostorsko načrtovanje

ZJN-04-S - 55. člen

Ob-39276
1. Naročnik, poštni naslov: j.p. Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, Brestanica.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3., 7. in
8. točki prvega odstavka 55. člena zakona
o javnih naročilih:
3. Datum izbire: 8. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): 3., 7. in 8. točka prvega odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: EIMV, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
izvajanje strokovnih storitev pri nabavi opreme in graditvi novih plinskih
turbin 2×114 MW v TE Brestanica –
aneks.
7. Pogodbena vrednost: 52,081.573
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Termoelektrarna Brestanica,
d.o.o., Brestanica

Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 35005-0064/2000 0900 Ob-39274
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Maribor, Zavod za prostorsko načrtovanje, Grajska ul. 7, Maribor, telefaks
2201-493.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih:
3. Datum izbire: 10. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je usposobljen
za izvedbo naloge v zahtevani vsebini in rokih zaradi predhodno opravljenih del, t.j.
izdelave večine prostorskih izvedbenih aktov in poglobljenega metodološkega znanja. Ponudnik zagotavlja ustrezno število
strokovnih kadrov in ustrezno tehnično opremo za realizacijo navedenega naročila in
razpolaga z znanjem in podatki, ki so neobhodni za izvedbo naloge.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ZUM urbanizem, plani-

Ob-39275
1. Naročnik, poštni naslov: j.p. Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, Brestanica.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih:
3. Datum izbire: 10. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): 3. točka prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GE Energy Products
Germany.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: dobava rezervnih oziroma nadomestnih
delov za plinske turbine MS 5001-GT1,
GT2 in GT3.
7. Pogodbena vrednost: 25 mio SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Termoelektrarna Brestanica,
d.o.o., Brestanica

Ob-39277
1. Naročnik, poštni naslov: j.p. Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, Brestanica.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. in

7. točki prvega odstavka 55. člena zakona
o javnih naročilih:
3. Datum izbire: 8. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): 3. in 7. točki prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CEE, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izvajanje storitev “Inženirja” za izgradnjo
plinskih turbin 2×114 MW v TE Brestanica - aneks.
7. Pogodbena vrednost: 35,370.900 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Termoelektrarna Brestanica,
d.o.o., Brestanica
Št. 6415-4/00
Ob-39373
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Urad RS za mladino,
Štefanova 1, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 2. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je edini,
ki je usposobljen za izvedbo javnega naročila.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zveza društev Mladinski
svet Slovenije, Linhartova 13, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
dodeljena sredstva so namenjena financiranju delovanja Mladinskega sveta Slovenije v obdobju julij–december
2000.
7. Pogodbena vrednost: 6,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Urad RS za mladino
Št. 121
Ob-39490
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 4. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 15. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): za dodeljeno naročilo ima izvajalec edini ustrezno usposobljene delavce zaradi specifičnosti del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Djuro Djakovič Euromontaža, Kolodvorska 7a, 8270 Krško.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: postavitev in odstranitev pokrovov v vodnih
komorah uparjalnikov v času remonta
2001.
7. Pogodbena vrednost: 12,415.140,20
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.,
Krško
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ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za
dobavo blaga
Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Št. 2-146-2000
Ob-39467
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Lambrechtov dom, Šolska 4, Slovenske Konjice, tel. 03/757-41-00, faks
03/757-41-10.
2. (a) Kraj dobave: Šolska 4, Slovenske
Konjice.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kurilno olje.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
10,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: začetek 1. 1.
2001, zaključek 31. 12. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Lambrechtov dom, Šolska
4, Slovenske Konjice, tajništvo.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 8. 12. 2000 do
15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, na negotovinski način na ŽR: 50720-603-34004, ali v
gotovini na blagajni na sedežu naročnika
DDV je vštet v ceno, račun boste prejeli ob
dvigu razpisne dokumentacije.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
15. 12. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Lambrechtov dom, Šolska
4, Slovenske Konjice, tajništvo.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 12. 2000 ob 12. uri v Lambrechtovem
domu v Slovenskih Konjicah.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa potrebna dovoljenja.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, katere zahteva zakon za opravljanje dejavnosti v okviru predmeta javnega naročila,
da je denarno likviden, da ni pod prisilno
upravo ali v stečaju, da ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom, da
ima poslovne izkušnje iz predmeta javnega
naročila in druge pogoje iz razpisne dokumentacije,
– ponudba mora veljati do 31. 12. 2000.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti do 27. 12. 2000; merilo za
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izbiro najugodnejše ponudbe je najnižja končna cena, dodatne informacije se lahko zahtevajo na naslovu pod 1. točko.
10.
Lambrechtov dom
Slovenske Konjice
Ob-39469
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Kidričeva 38a, Kranj, p.p.
125,
tel.
04/208-28-00,
faks
04/208-28-51.
2. (a) Kraj dobave: Kranj, Kidričeva 38a.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. sanitetni in obvezilni material,
2. medicinski potrošni material,
3. diagnostika in vitro.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
– sanitetni in obvezilni material –
6,800.000 SIT,
– medicinski potrošni material –
20,000.000 SIT,
– diagnostika in vitro – 9,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Bolnišnica za ginekologijo
in porodništvo Kranj, Kidričeva 38a, Kranj,
tel. 04/208-28-41, faks 04/208-28-52.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 15. 12. 2000
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
51500-603-30372 oziroma neposredno na
blagajni, – DDV je vključen v ceno razpisne
dokumentacije.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 10. 1. 2001 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti na naslov, ki je naveden pod 4.a točko.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 1. 2001 ob 11. uri v prostorih Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj, Kidričeva 38a, sejna soba bolnišnice.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo sklenjene s fizičnimi in pravnimi osebami, ki bodo izpolnjevale pogoje iz razpisne
dokumentacije in jim bo priznana sposobnost.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek se izvaja po 50. členu ZJN.
10.
JZ Bolnišnica za ginekologijo in
porodništvo Kranj
Ob-39470
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Kidričeva 38a, Kranj, p.p.
125,
tel.
04/208-28-00,
faks
04/208-28-51.
2. (a) Kraj dobave: Kranj, Kidričeva 38a.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:

1. meso in izdelki iz mesa,
2. špecerija – mešano blago,
3. sadje in zelenjava,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. PVC, papirna konfekcija in čistilni pripomočki.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
– meso in izdelki iz mesa – 10,500.000
SIT,
– špecerija - mešano blago – 6,200.000
SIT,
– sadje in zelenjava – 10,000.000 SIT,
– mleko in mlečni izdelki – 5,000.000
SIT,
– PVC, papirna konfekcija in čistilni pripomočki – 4,200.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Bolnišnica za ginekologijo
in porodništvo Kranj, Kidričeva 38a, Kranj,
tel. 04/208-28-41, faks 04/208-28-52.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 15. 12. 2000 vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
51500-603-30372 oziroma neposredno na
blagajni, DDV je vključen v ceno razpisne
dokumentacije.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 8. 1. 2001 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti na naslov, ki je naveden pod 4.a točko.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 1. 2001 ob 11. uri v prostorih Bolnišnice
za ginekologijo in porodništvo Kranj, Kidričeva 38a, sejna soba bolnišnice.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s fizičnimi in pravnimi osebami, ki
bodo izpolnjevale pogoje iz razpisne dokumentacije in jim bo priznana sposobnost.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek se izvaja po 50. členu ZJN.
10.
JZ Bolnišnica za ginekologijo in
porodništvo Kranj
Ob-39561
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom, Zobozdravstveno
varstvo Nova Gorica, Cesta Goriške fronte
11, 5290 Šempeter pri Gorici, faks
05/393-87-10.
2. (a) Kraj dobave: Nova Gorica in ordinacije, določene v razpisni dokumentaciji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: zobozdravstveni material za
ambulante in zobotehniko (odprti postopek).
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
35,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 2 leti od sklenitve pogodbe.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Zdravstveni dom, Zoboz-
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dravstveno varstvo Nova Gorica, Cesta Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici.
(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo za 5.000 SIT, z
vključenim DDV, s plačilom na blagajni ali
na ŽR št. 52000-603-31231.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. januar 2001 do 10.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom, Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, Cesta Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. januar 2001 ob 11. uri.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: razpis poslan v objavo 20. 11. 2000.
10.
Zdravstveni dom,
Zobozdravstveno varstvo
Nova Gorica,
Šempeter pri Gorici

Javni razpisi
Popravek
Št. 0374/2000
Ob-39484
V javnem razpisu za izbiro dobavitelja
opreme za kolesarske poti med Pohorjem
in Muro, ki jo sofinancira Evropska komisija
iz sredstev Phare, v okviru Programa »Čezmejnega sodelovanja z Avstrijo 1998«, projekt št. SL-9807.01.01.03., objavljen v Uradnem listu RS, št. 97 z dne 20. 10. 2000,
Ob-37481, Št. 0374/2000, se besedilo
spremeni kot sledi:
1. v točki 1. »Predmet razpisa«, se šesti
odstavek pravilno glasi:
Opremo je potrebno dobaviti v 180 dneh
po podpisu pogodbe.
Republika Slovenija
Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem
Correction
Št. 0374/2000
Ob-39485
In the Invitation to Tender for Supply of
Equipment for Setting-up Cycling Routes
Between Pohorje and Mura, which will be
co-financed by the European Commission
from Phare funds in the framework of the
Cross-border Co-operation Programme with
Austria
1998,
project
No.:
SL-9807.01.01.03., announced in Official
Journal RS No.: 97, on October 20th 2000,
Ob-37482, št. 0374/2000, the text should
be read as follows:
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1. Item 1 »Subject to tender«, the wording of paragraph 6 should be amended as
follows:
The supplies must be delivered within
180 days after signature of the Contract.
The Republic of Slovenia
The Ministry of Small Business
and Tourism
Popravek
Ob-39354
V besedilu javnega razpisa zbiranja
ponudb za prodajo nepremičnin dela stavbe
bivše vojašnice Pale, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 102/00 z dne 10. 11.
2000, Ob-38535, se 8. točka popravi tako,
da se glasi:
8. Javno odpiranje ponudb bo 30. 11.
2000 ob 14. uri v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a. Ponudbe,
poslane po pošti, se bodo upoštevale
le, če bodo prispele do 30. 12. 2000 do
14. ure.
Občina Ajdovščina
Št. 605-0018/2000
Ob-39559
Na podlagi 25. člena pravilnika o dodeljevanju študijskih pomoči (Uradni list RS,
št. 75/94, 53/96 in 94/00) Ministrstvo za
šolstvo in šport objavlja
razpis
študijskih pomoči za subvencioniranje
šolnine za izredni študij v študijskem
letu 2000/2001
1. Razpis se objavlja za subvencioniranje šolnin za izredni študij strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki so zaposleni v javnem zavodu s področja vzgoje in
izobraževanja ter so vpisani v študijske programe, navedene v 3. točki tega razpisa.
2. Okvirna vsota denarja, ki jo bo Ministrstvo za šolstvo in šport namenilo za subvencioniranje šolnin za izredni študij, je
40,000.000 SIT.
3. Na razpis se lahko prijavijo strokovni
delavci, ki so zaposleni v javnem zavodu s
področja vzgoje in izobraževanja in so vpisani v 3. ali 4. letnik izrednega študija univerzitetnih študijskih programov iz:
– matematike,
– računalništva,
– fizike,
– tehnike,
– nemškega jezika,
– angleškega jezika ter
– bibliotekarstvo
in jim šolnina za isti študijski program ni
subvencionirana iz drugih javnih sredstev.
4. Subvencija za posameznega prejemnika študijske pomoči je 210.000 SIT.
5. Prijava na razpis mora vsebovati:
– ime in priimek kandidata za študijsko
pomoč;
– naslov stalnega prebivališča;
– izjavo zavoda, kjer je kandidat za študijsko pomoč zaposlen, da je njegov študij
v interesu zavoda;
– uradno potrdilo o vseh doslej opravljenih izpitih, vajah in drugih študijskih obveznostih;
– potrdilo o vpisu v študijskem letu
2000/2001;

– izjavo kandidata za študijsko pomoč,
da ne prejema druge oblike sofinanciranja
šolnine istega študijskega programa izrednega študija.
6. Prijavo s prilogami je treba poslati
Ministrstvu za šolstvo in šport, Župančičeva
6, 1000 Ljubljana do 31. decembra 2000,
v zaprti ovojnici, na kateri naj bo napisano
“Ne odpiraj – razpis za študijsko pomoč” in
naslov pošiljatelja.
7. Neustrezne in nepopolne prijave ter
prijave, ki bodo vložene po roku, ne bodo
obravnavane.
8. Postopek za izbiro bo vodila Komisija
za študijske pomoči Ministrstva za šolstvo in
šport. Če sredstva iz 2. točke tega razpisa
ne bodo zadoščala za subvencioniranje šolnin vseh prijavljenih kandidatov, bo komisija
pri izbiri upoštevala 26. člen pravilnika o
dodeljevanju študijskih pomoči.
9. Kandidati za študijske pomoči bodo o
izbiri obveščeni do 1. februarja 2001.
10. Ministrstvo za šolstvo in šport in izbrani prejemnik študijske bosta sklenila pogodbo o subvencioniranju šolnine za izredni
študij najkasneje do 28. februarja 2001.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-39304
Na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000
(Ur. l. RS, št. 9-443/2000), pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13-597/2000), Akcijskega programa zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in
2001, programa dela Pospeševalnega
centra za malo gospodarstvo (PCMG) za
leti 2000 in 2001, Dunajska 156, Ljubljana ter Projekta uvajanja vavčerskega sistema, najavljata PCMG in ZRSZ dne
16. 11. 2000 objavo
javnega razpisa
za izbor svetovalcev za svetovanje
v okviru programa pospeševanja
podjetništva v sistemu svetovanja
na podlagi napotnic
– “vavčerski sistem“
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbor svetovalcev za
različna področja podjetniškega svetovanja
v okviru programa pospeševanja podjetništva v sistemu svetovanja na podlagi napotnic – “vavčerski sistem“, ki bodo v obdobju
2001-2003 izvajali svetovalno delo za podjetnike, ki bodo vključeni v sistem podjetniškega svetovanja na podlagi napotnic –
“vavčerski sistem“.
Razpis je odprt v času trajanja programa
do decembra 2001.
Skladno z Akcijskim programom zaposlovanja uvaja PCMG s projektom svetovanja na podlagi napotnic – “vavčerskim sistemom“ svetovanje za nekaj ciljnih skupin podjetnikov oziroma podjetij:
– podjetniki – začetniki,
– mala podjetja v začetni fazi (v prvem
letu) poslovanja,
– mala in srednja podjetja v rasti in
– mala in srednja podjetja v poslovnih
težavah.
S tem razpisom bo PCMG ugotavljal
usposobljenost podjetniških svetovalcev za
splošno svetovanje na področjih:
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– svetovanje podjetnikom – začetnikom,
ki še niso ustanovili podjetja,
– svetovanje pri pripravi poslovnega načrta in ustanovitvi podjetja,
– svetovanje v prvem letu poslovanja podjetja,
– svetovanje pri razvoju in projektih podjetjem v rasti,
– svetovanje podjetjem v težavah,
– nudenje računovodskih storitev za podjetnike – začetnike v prvih treh mesecih
poslovanja,
– nudenje pravnih storitev za podjetnike
- začetnike pred ustanovitvijo in v prvih treh
mesecih poslovanja.
Vsebine naštetih področij svetovanja so
opredeljene podrobneje v projektu: “Razvoj
in izvedba sistema subvencioniranega svetovanja na podlagi napotnic“ (PCMG, Ljubljana, januar 2000), Podprojekt 3. Kratek
povzetek projekta kakor tudi Podprojekt 3
sta sestavni del razpisne dokumentacije. Celotni projekt “Razvoj in izvedba sistema subvencioniranega svetovanja na podlagi napotnic“ je na vpogled na sedežu PCMG oziroma je dostopen na spletni strani PCMG.
2. Pogoji in merila
Izbor svetovalcev bo potekal v dveh korakih:
1. Ugotavljanje usposobljenosti kandidata;
2. Preizkus strokovnega znanja.
Usposobljenost bo priznana tistim kandidatom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– visokošolska ali univerzitetna diploma,
– aktivno znanje najmanj enega tujega jezika držav članic Evropske unije in slovenskega jezika (to ni pogoj za opravljanje računovodskih in pravnih storitev po tem razpisu),
– najmanj tri leta delovnih izkušenj na
področju podjetniškega svetovanja.
Izjemoma se lahko v letu 2000 na razpis
prijavijo tudi kandidati z višješolsko izobrazbo, če imajo dokumentiranih pet let svetovalnih izkušenj na področju malih in srednjih
podjetij in izpolnjujejo tudi drugi pogoj iz
prejšnjega odstavka.
Kandidati, ki jim bo priznana usposobljenost bodo pred dokončnim izborom za svetovalca v okviru sistema subvencioniranega
svetovanja na podlagi napotnic, dolžni uspešno opraviti še preizkus strokovnega znanja
za splošno podjetniško svetovanje.
Svetovalci, ki bodo izbrani na razpisu
bodo uvrščeni na listo usposobljenih svetovalcev za svetovanje v okviru “vavčerskega
sistema“ svetovanja in samozaposlovanja za
razdobje 2002-2003. Ti dve obliki svetovanja bodo lahko opravljali samo podjetniški
svetovalci s te liste.
Kandidati se na razpis prijavijo na obrazcu “Prijava na razpis za izbor svetovalcev“.
Prijavnemu obrazcu morajo biti priloženi:
– potrdila o šolski izobrazbi ter znanju
tujega jezika držav članic Evropske unije,
– dokumentacija o delovnih in svetovalnih izkušnjah ter svetovalnih referencah (v
predpisani obliki),
– kratek življenjepis (s predpisano vsebino),
– prijava kandidata za opravljanje preizkusa strokovnega znanja za splošno podjetniško svetovanje,
– izjava delodajalca, da sme kandidat
opravljati to dejavnost v določenem obsegu

Št.

108 / 24. 11. 2000 / Stran 10513

ur mesečno (do 60 ur mesečno) v primeru,
če je kandidat zaposlen na drugih delih in
nalogah, ki se ne skladajo s podjetniškim
svetovanjem.
Navedeni pogoji oziroma dokumenti, s
katerimi se dokazuje njihovo izpolnjevanje,
so določeni in podrobneje obrazloženi v
“Merilih in postopkih razvoja kakovosti podjetniškega svetovanja v sistemu svetovanja
na podlagi napotnic – “vavčerski sistem“ in
preverjanja strokovne usposobljenosti svetovalcev v letih 2000 in 2001“, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
3. Postopek izbire med prijavljenimi kandidati
PCMG je za namen razpisa imenoval razpisno komisijo.
Pet članska razpisna komisija bo obravnavala samo popolne vloge, prejete na naslov: Pospeševalni center za malo gospodarstvo, Dunajska 156/I, Ljubljana, in sicer
po pošti ali osebno v tajništvu. Prijave morajo biti v zaprti kuverti vidno označene z napisom “Prijava na javni razpis za izbor svetovalcev – Ne odpiraj“. Nepravilno poslane ali
napačno označene vloge komisija ne bo
obravnavala.
Prvo odpiranje prijav bo v torek, 19. decembra 2000, v prostorih Pospeševalnega
centra za malo gospodarstvo. Na prvem odpiranju bodo upoštevane prijave, ki bodo
prispele na PCMG do vključno 18. decembra 2000 do 14. ure.
PCMG bo kandidatom najkasneje v 45
dneh sporočil, ali izpolnjujejo pogoje iz razpisa za pristop k opravljanju preizkusa strokovnega znanja in jih pozval k opravljanju
preizkusa strokovnega znanja iz splošnega
podjetniškega svetovanja. Vsem kandidatom, ki bodo izpolnjevali pogoje za pristop
na prvem odpiranju prijav, bo PCMG omogočil, da bodo lahko v prvem četrtletju leta
2001 opravljali preizkus strokovnega znanja iz splošnega podjetniškega svetovanja.
Pri razporedu za opravljanje preizkusa bodo
imeli prednost kandidati, ki bodo izkazali
pripravljenost in zmožnost za opravljanje
svetovalne dejavnosti v pilotskih regijah, kjer
se uvaja sistem svetovanja z napotnicami –
“vavčerski sistem“. Ostali kandidati bodo
razporejeni za opravljanje preizkusa po zaporedju datuma prispetja vloge na razpis.
Naslednja odpiranja prijav bodo tretji ponedeljek v marcu, juniju, septembru in decembru 2001. Na njih bodo upoštevane
prijave, ki bodo prispele na PCMG najkasneje dva delovna dneva pred odpiranjem ponudb, pri čemer se dan odpiranja ne šteje.
4. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: prijavne obrazce, merila in postopke razvoja kakovosti podjetniškega svetovanja v sistemu svetovanja na podlagi napotnic – vavčerski sistem in preverjanja strokovne usposobljenosti svetovalcev v letih
2000 in 2001 lahko dobite na PCMG, Dunajska 156/1, Ljubljana, telefon 01/5891
870 oziroma na spletnih straneh na naslovu
www.pcmg.si. 15. decembra 2000 bo na
razpolago tudi osnutek kataloga potrebnih
znanj za preizkus strokovne usposobljenosti za opravljanje svetovanja v sistemu svetovanja na podlagi napotnic (“vavčerski sistem“). Kontaktna oseba za razpis je Daša
Rakovec, telefon 01/58-91-884.
PCMG, Ljubljana

Ob-39575
Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo deleža
družbe Zarja, Trgovsko podjetje
Jesenice, d.o.o., Jesenice, Titova 1
Predmet prodaje je navadni poslovni delež v višini 119,707.000 SIT, kar predstavlja 64,9% celotnega poslovnega deleža.
Pogoji javnega zbiranja ponudb:
1. Ponudnik je lahko fizična ali pravna
oseba, s sedežem v RS ali v tujini.
2. Ponudba za nakup delnic mora vsebovati predvsem naslednje elemente:
a) natančneje razčlenjen poslovni načrt
družbe;
b) zagotovilo ponudnika za možnost uresničitve poslovnega načrta;
c) zagotovilo ponudnika za ohranitev delovnih mest;
d) poslovno in finančno bonitetno poročilo o ponudniku (za domače pravne osebe
bilanco stanja in uspeha za leto 1999,
BON-1 in BON-2);
e) ponujeno ceno;
f) način in rok plačila ter način zavarovanja plačila kupnine;
g) rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudb;
h) dokazilo o vplačani varščini.
3. Ponudnik vplača varščino kot jamstvo
za resnost ponudbe na žiro račun Slovenske
razvojne
družbe,
d.d.,
št.
50102-627-7001, v višini 1,000.000 SIT,
s pripisom “varščina Zarja Jesenice”. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v
roku osmih dni po končanem izboru.
4. Zainteresiranim ponudnikom bo omogočen ogled družbe, pogovor z vodstvom
družbe ter dostop do potrebne dokumentacije za pripravo ponudbe. Pisna pooblastila
za obisk družbe in prevzem dokumentacije
o družbi bo na zahtevo ponudnika izdala
Slovenska razvojna družba, d.d.
5. Pisne ponudbe z dokazili iz 2. točke
morajo prispeti najpozneje do 15. 12. 2000
do 12. ure, na naslov Slovenske razvojne
družbe, d.d., Dunajska 160, 1000 Ljubljana, z oznako “Javni razpis Zarja Jesenice –
ne odpiraj!”.
6. Pisne ponudbe bo pregledala in ocenila posebna komisija, ki jo je imenovala
Slovenska razvojna družba, d.d. in ponudnike obvestila o izbiri ali jih povabila na dodatna pogajanja v 8 dneh po končanem zbiranju ponudb. Komisija bo ponudbe presojala
na podlagi kriterijev, ki so oblikovani smiselno obveznim sestavinam ponudbe. Ponujena cena bo pomemben kriterij za oceno
ponudb, vendar bodo poleg cene upoštevani tudi drugi elementi iz ponudbe, ki so
našteti v 2. točki. Ponudniki bodo obveščeni o izboru najugodnejšega ponudnika po
končanem zaključku postopka, vendar najkasneje v roku dveh mesecev od poteka
zadnjega dne roka za prijavo.
7. Uspešni ponudnik mora v 15 dneh
od obvestila, da je izbran, oziroma po končanih pogajanjih skleniti pogodbo o prodaji deleža in v dogovorjenem roku plačati
kupnino.
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8. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva plača kupec.
9. Prodajalec na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti pogodbe o prodaji deleža,
ki je predmet tega razpisa, z najboljšim ali
katerimkoli drugim ponudnikom.
10. Dodatne informacije lahko dobite na
sedežu družbe pri direktorici ge. Komljanec-Sodja, tel. 04/583-31-50.
Slovenska razvojna družba, d.d.
Ob-39472
Zavod Marka Kapusa Radovljica, Kranjska cesta 2, Radovljica, objavlja
javni natečaj
za dodelitev finančnih sredstev
in tehnične pomoči za projekte
ki imajo za cilj:
– urejanje lastništva objektov in predmetov – kulturne dediščine,
– ohranjanje kulturne dediščine in omogočanje njene večje dostopnosti javnosti,
– ohranjanje naravne dediščine,
– spodbujanje zavesti o kulturni in naravni dediščini,
– vzpostavljanje mednarodnega sodelovanja neprofitnih organizacij in posameznikov na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine.
Pogoji:
Razpis je namenjen posameznikom, skupinam in zasebnim neprofitnim organizacijam.
Časovni okvir izvedbe projektov ne sme
presegati pet let.
Prednost imajo projekti, ki lahko kandidirajo za razvojne spodbude Evropske
Unije.
Prispele projekte bo ocenila strokovna
komisija.
Razpis velja eno leto oziroma do porabe
razpoložljivih sredstev.
Zavod Marka Kapusa Radovljica
Št. 313-00-8/2000
Ob-39488
Občina Črnomelj v skladu s 4. členom
pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti, obrti in podjetništva v Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št.
62/97) in na podlagi sklepa Občinskega
sveta z dne 28. 9. 2000 objavlja
razpis
za subvencijo obrestne mere
za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva na območju
Občine Črnomelj za leto 2000
Na podlagi pravilnika o dodeljevanju
sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti, obrti in podjetništva (proračunska
postavka: 4102 - drobno gospodarstvo) v
Občini Črnomelj je predmet razpisa: subvencija obrestne mere do 50% realne obrestne mere za dolgoročna posojila v višini
2,000.000 SIT;
1. Pogoji dodeljevanja:
a) Prosilec lahko vloži vlogo za subvencijo obrestne mere do 50% realne obrestne
mere v letu 2000 za dolgoročne kredite
najete v letu 1999 oziroma 2000 v kolikor
je investicija na območju občine Črnomelj;
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b) Kredit je lahko najet za investicijo:
– naložba v objekt,
– naložba v opremo,
– naložba v objekt in opremo.
2. Splošni pogoji za prijavo na razpis: na
razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki izpolnjujejo
naslednja pogoja:
– podjetje v zasebni in mešani lasti z do
50 zaposlenimi;
– imajo sedež firme, poslovne prostore
in lokacijo investicije na območju občine
Črnomelj.
3. Merila za dodelitev subvencije so sestavni del obrazca - vloge.
4. Vsebina vloge: vsebina vloge za subvencijo obrestne mere je razvidna iz obrazca: vloga za subvencijo obrestne mere.
Vlogo lahko dobite na Občini Črnomelj,
soba št. 4/II od 24. 11. 2000 dalje (kontaktna oseba: Mojca Stjepanovič, Trg svobode 3, tel. 07/306-11-00). Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se oddajo
v sprejemni pisarni Občine Črnomelj. Obravnavane bodo vloge na izvirnih obrazcih.
5. Rok za prijavo je najkasneje do
15. 12. 2000 do 12. ure.
6. Zavrnitev vloge: vloga se zavrne, v kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
– je neustrezna (ne izpolnjuje pogojev iz
2. točke razpisa).
7. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bo obravnaval odbor za gospodarstvo in komunalno
infrastrukturo pri Občinskem svetu občine
Črnomelj. Občina bo prosilce o odločitvi
obvestila v roku 8 dni od odločitve.
8. Vse ostale informacije v zvezi z razpisom lahko prosilci dobijo na Občini Črnomelj pri Mojci Stjepanovič.
Občina Črnomelj

Sklepi o privatizaciji
Ob-39574
Na podlagi 30. in 34. člena zakona o
zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur.
l. RS, št. 47/98, 12/99) – dalje zakon, ter
sklepa o privatizaciji družbe Zarja, Trgovsko
podjetje Jesenice, d.o.o., Jesenice, Titova
1, Slovenska razvojna družba, d.d. – v nadaljevanju: SRD, objavlja
ponudbo
za odkup dela poslovnega deleža
družbe Zarja, Trgovsko podjetje
Jesenice, d.o.o., Jesenice, z uporabo
načinov interne razdelitve in
notranjega odkupa
I. Predmet ponudbe
1. Ponudba se nanaša na odkup navadnega poslovnega deleža družbe Zarja, Trgovsko podjetje Jesenice, d.o.o., Jesenice, Titova 1, ki pripada osnovnemu vložku
višine 64,750.000 SIT, kar predstavlja
100% poslovnega deleža, ki je predmet privatizacije po zakonu z načinom interne razdelitve ter notranjega odkupa, in sicer:

1.1. 20% navadni poslovni delež –
osnovni vložek v višini 36,890.000 SIT z
uporabo načina interne razdelitve,
1.2. 15,1% navadni poslovni delež –
osnovni vložek v višini 27,860.000 SIT z
uporabo načina notranjega odkupa.
II. Upravičenci
2. Ponudba se nanaša izključno na upravičence, kot jih opredeljuje zakon, in sicer
2.1. v interni razdelitvi na:
2.1.1. zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce družbe Zarja, Trgovsko podjetje Jesenice, d.o.o., Jesenice, Titova 1,
oziroma njene pravne predhodnice ter upravičence iz drugega odstavka 29. člena zakona;
2.2. v notranjem odkupu na:
2.2.1. zaposlene, bivše zaposlene in
upokojene delavce družbe družbe Zarja, Trgovsko podjetje Jesenice, d.o.o., Jesenice, oziroma njene pravne predhodnice ter
upravičence iz drugega odstavka 29. člena
zakona, pod pogojem, da so kot upravičenci sodelovali pri interni razdelitvi.
III. Prodajna cena
3.1. Prodaja bo potekala po delih osnovnega vložka, ki je predmet privatizacije, in
sicer po osnovnih vložkih v nominalni višini
14.000 SIT.
3.2. Prodajna cena za osnovni vložek v
nominalni višini 14.000 SIT v interni razdelitvi znaša 10.908 SIT.
3.3. Prodajna cena za osnovni vložek v
nominalni višini 14.000 SIT v notranjem odkupu na dan 1. 1. 1993 znaša z upoštevanjem 50% popusta 5.454 SIT. Pri plačilu
kupnine z denarnimi sredstvi se prodajna
cena revalorizira z rastjo drobnoprodajnih
cen do dneva podpisa pogodbe o prodaji
poslovnega deleža s SRD, na dan 31. 7.
2000 pa znaša 7.412 SIT.
IV. Vplačilo kupnine
4.1. Vplačilo kupnine za osnovni vložek
iz interne razdelitve se opravi z izročitvijo
potrdil za manj izplačane neto osnovne plače iz 25.a člena ZLPP. V primeru preplačila
upravičencev iz točke 2.1. se upošteva kriterij proporcionalnosti za vsakega upravičenca, presežke potrdil pa se uporabi za
odkup delnic v notranjem odkupu.
4.2. Vplačilo kupnine v okviru notranjega odkupa se opravi z denarnimi sredstvi
oziroma z izročitvijo presežnih potrdil za
manj izplačane neto osnovne plače iz 25.a
člena ZLPP, pri čemer se kot kupnina najprej uporabijo potrdila.
4.3. Če vplačila upravičencev presežejo
znesek kupnine za poslovni delež iz notranjega odkupa, se vplačani zneski ustrezno
znižajo. Pri znižanju se uporabi kriterij povprečne mesečne plače v zadnjih treh mesecih tako, da se spremeni razmerje, ki je
nastalo z vplačilom. V primeru, da upravičenci z vplačilom potrdil presežejo celotni
znesek kupnine za poslovni delež iz notranjega odkupa, se pri znižanju uporabi proporcionalni kriterij.
V. Čas vpisovanja, vpisna mesta
5.1. Upravičenci, lahko vpišejo in vplačajo osnovni vložek na sedežu družbe Zarja, Trgovsko podjetje Jesenice, d.o.o., Jesenice, Titova 1, s pričetkom osmega dne
od dneva objave v trajanju 60 dni, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
VI. Izguba pravice do vpisa, izključitev
jamčevanja, dodatne informacije
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6.1. Upravičenci, ki v roku za vpis in
vplačilo osnovnega vložka po tej ponudbi
osnovnega vložka ne vpišejo in vplačajo,
izgubijo pravico sodelovati pri interni razdelitvi in notranjem odkupu.
6.2. To ponudbo SRD posreduje upravičencem zaradi izvajanja svojih obveznosti
po zakonu. Upravičencem so na sedežu
družbe na razpolago vsi potrebni podatki in
dokumentacija o gospodarskem stanju družbe, zato se šteje, da so z gospodarskim
stanjem družbe seznanjeni. SRD izključuje
kakršnokoli jamčevanje za stvarne in pravne
napake na družbi, njenih sredstvih, pravicah ali obveznostih in/ali poslovnem deležu, ki je predmet te ponudbe.
6.3. Upravičenci lahko dobijo dodatne
informacije v zvezi s sodelovanjem pri privatizaciji ponujenega poslovnega deleža na
sedežu družbe pri direktorici, Komljanec-Sodja, tel. 04/583-31-50.
Slovenska razvojna družba, d.d.
predsednik uprave
dr. Marjan Rekar

Napoved potrebnih
denarnih sredstev za
zagotavljanje likvidnosti proračuna
Ob-39577
V skladu z navodilom o pogojih ter načinu
ponudbe prostih denarnih sredstev oziroma
prostega namenskega premoženja Ministrstvu za finance (Ur. l. RS, št. 81/00) objavljamo napoved potrebnih denarnih sredstev
za zagotavljanje likvidnosti proračuna Republike Slovenije v mesecu decembru.
Ministrstvo za finance sprejema ponudbe za nakup zadolžnic v skupni vrednosti do
6.000 mio SIT. Ministrstvo za finance bo
vpisovalo zadolžnice med 8. 12. 2000 in
29. 12. 2000. Skrajni datum zapadlosti zadolžnic je 31. 1. 2001.
Najmanjši znesek ponudbe za nakup zadolžnic znaša 50 mio SIT.
Ministrstvo za finance

Objave
delniških družb

Št.
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sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe,
ki se glasi:
“Zmanjša se osnovni kapital družbe, ki
znaša 239,342.000 SIT z umikom 114.241
lastnih delnic nominalne vrednosti 1.000
SIT vsaka, v skupni nominalni vrednosti
114,241.000 SIT tako, da po izvedenem
zmanjšanju znaša osnovni kapital družbe
125,101.000 SIT in je razdeljen na
125.101 navadno imensko delnico nominalne vrednosti vrednosti 1.000 SIT.”
Pozivajo se upniki, ki so pred dnem objave sklepa imeli terjatve do družbe, da v
roku 6 mesecev od objave sklepa prijavijo
svoje terjatve.
Koratur, d.d.
direktor
Ob-39392
Skupščina družbe Gradis Biro za projektiranje, d.o.o., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Ulica Gradnikove brigade 11, je dne
14. 11. 2000 sprejela
sklep
o znižanju osnovnega kapitala
v znesku 32,750.000 SIT.
Skladno z določili 454. člena zakona o
gospodarskih družbah, pozivamo morebitne upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega
kapitala.
Gradis BP, d.o.o., Ljubljana

Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Ob-39573
Na podlagi 40. in 41. člena statuta Nama d.d. Ljubljana, uprava
umika z dnevnega reda
6. redne skupščine delničarjev Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana, ki bo v sredo, 20. decembra 2000 ob 13. uri, na sedežu družbe Nama Trgovsko podjetje d.d.
Ljubljana, Tomšičeva 1, v sejni sobi, naslednje točke:
3. Povečanje osnovnega kapitala delniške družbe Nama d.d. Ljubljana.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala delniške družbe Nama d.d. Ljubljana.
5. Izdaja obveznic Nama d.d. Ljubljana.
6. Sprememba statuta Nama d.d. Ljubljana.
Nama d.d. Ljubljana
uprava
Ob-39572

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala
Ob-39318
V skladu s 350. členom zakona o gospodarskih družbah, obveščamo vse upnike družbe Koratur, Avtobusni promet in turizem, d.d., Prevalje, Perzonali 48, Prevalje,
da je skupščina družbe dne 5. 9. 2000
sprejela

Obvestilo
o spremembi lokacije 13. zasedanja
skupščine delničarjev Avtotehne, d.d.,
dne 13. 12. 2000
Zaradi tehničnih težav bo 13. zasedanje skupščine delničarjev Avtotehne, d.d.,
dne 13. 12. 2000 ob 16. uri, v prostorih
hotela Holliday Inn v Ljubljani na Miklošičevi c. 3 in ne v Kulturnem domu Španski
borci na Zaloški c. 61 v Ljubljani, kot je
bilo prvotno objavljeno v sklicu 13. zase-

danja skupščine delničarjev Avtotehne,
d.d., v Uradnem listu RS, št. 102 z dne
10. 11. 2000.
Uprava Avtotehne, d.d.
predsednik
Jordan Kocjančič
Preklic
Ob-39321
Direktor družbe Kompas hoteli, d.d.,
Slovenj Gradec, preklicuje 6. sejo skupščine Kompas hoteli, d.d., Slovenj Gradec,
Glavni trg 43, sklicano za dne 6. 12. 2000
ob 12. uri na sedežu družbe v Slovenj Gradcu, Glavni trg 43.
Kompas hoteli, d.d., Slovenj Gradec
Razširitev dnevnega reda
Ob-39471
Na podlagi predloga manjšinskega delničarja v zvezi z razširitvijo dnevnega reda
5. seje skupščine delničarjev delniške
družbe LES Trgovina in storitve, d.d.,
Ptuj, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 105 z dne 17. 11. 2000, uprava
družbe, na podlagi določil prvega odstavka 286. člena zakona o gospodarskih
družbah.
Razširi se dnevni red s 7. točko.
Točka dnevnega reda in predlog sklepa
se glasi:
7. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov v letu 2000.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta družbe: za revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2000,
se imenuje revizijska hiša Valuta, družba
za revizijo, d.o.o., Maribor, Strossmayerjeva 13.
LES Trgovina in storitve, d.d., Ptuj
uprava
Dodatni predlog k dnevnemu redu
skupščine
Št. 222
Ob-39458
Uprava Zavarovalnice Maribor, d.d., v zakonsko predpisanem roku vlaga dodatni
predlog k 4. točki dnevnega reda skupščine Zavarovalnice Maribor, d.d., ki bo v petek, 15. 12. 2000, tako da bi naj predlog
sklepa pod 4. točko dnevnega reda (sprejem sklepa o pogojnem povečanju osnovnega kapitala zaradi priprave na združitev
več družb) glasil:
Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital Zavarovalnice Maribor, d.d., se pogojno poveča za
518,599.000 SIT z izdajo 518.599 kosov
navadnih (rednih) delnic 4. emisije na ime v
nematerializirani obliki z nominalno vrednostjo 1.000 SIT po delnici.
b) Delnice prvih treh emisij Zavarovalnice Maribor, d.d,. se denominirajo z vrednosti 50.000 SIT na vrednost 1.000 SIT,
glasijo na ime in so v nematerializirani obliki.
c) Skladno s tem sklepom in določili
pripojitvene pogodbe o menjalnem razmerju se delnice prevzete družbe (Zava-

Stran

10516 / Št. 108 / 24. 11. 2000

rovalnic Tilia, d.d., Novo mesto) zamenjajo za delnice prevzemne družbe (Zavarovalnica Maribor, d.d.), ob obstoječih nominalnih vrednostih, po menjalnem razmerju 24,1:1. Pri enotni nominalni vrednosti delnic (1.000 SIT nominalna
vrednost delnice združene družbe), bodo
tako delničarji prevzete družbe dali za eno
navadno imensko delnico prevzemne družbe 4,82 delnic prevzete družbe po nominalni vrednosti 1.000 SIT. Vsem delničarjem prevzete družbe se zagotovi skupaj
518.599 delnic prevzemne družbe izdanih na podlagi povečanja osnovnega kapitala prevzemne družbe.
d) Za prilagoditev določb statuta družbe
po izvedenem pogojnem povečanju osnovnega kapitala družbe in izdelavo čistopisa
statuta družbe pooblašča skupščina nadzorni svet Zavarovalnice Maribor, d.d.
Zavarovalnica Maribor, d.d.
uprava družbe
Ob-39278
Na podlagi 7.2. točke sedmega poglavja statuta delniške družbe Kors, konfekcija oblačil, d.d. in v skladu z določbami
zakona o gospodarskih družbah, uprava
sklicuje
skupščino,
ki bo dne 27. decembra 2000 ob 14.
uri, v avli upravne zgradbe Kors, d.d., Prvomajska 29, Rogaška Slatina, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa uprave: za predsedujočega skupščine se izvoli Franc Ban, izvoli
se verifikacijska komisija in ugotovi sklepčnost skupščine.
Seji bo prisostvoval vabljen notar Pavel
Rojs.
2. Poročilo uprave o rezultatih poslovanja za leto 1999 in predlog pokrivanja izgube za leto 1998 in 1999 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: sprejme se predlog uprave pokrivanja izgube za leto 1998
in 1999.
3. Predlog ukrepov uprave za zagotovitev kapitalske ustreznosti podjetja.
Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: sprejme se predlog uprave za zagotovitev kapitalske ustreznosti podjetja.
4. Dokapitalizacija podjetja.
Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: sprejme se sklep o dodatni emisiji delnic do nominalne
višine 100 milijonov SIT.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijejo delničarji, v
korist katerih bodo 3 dni pred izvedbo skupščine delnice delniške družbe Kors, d.d.,
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Rogaška Slatina, vknjižene v delniški knjigi
družbe, ki se vodi v družbi, neposredno,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo za udeležbo na skupščini osebno ali
s priporočeno pošiljko dostavijo družbi, tako da jo ta prejme najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 1 uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan na sedežu družbe, v pisarni kadrovske službe, od dneva objave do dneva
zasedanja skupščine, med 11. in 13. uro.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 15. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Kors, konfekcija oblačil, d.d.,
Rogaška Slatina
uprava
Ob-39312
Na podlagi 37. člena statuta družbe Slovenija projekt, podjetje za projektiranje,
d.d., Ljubljana, uprava in nadzorni svet družbe sklicujeta
4. sejo skupščine
delniške družbe Slovenija projekt, d.d.,
ki bo 28. decembra 2000 ob 13. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Cankarjeva 1.
Predlaga se naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in otvoritev
skupščine.
2. Izvolitev oziroma imenovanje delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine in verifikacijsko komisijo za preštevanje glasov se izvolijo kandidati po predlogu
uprave. Skupščini bo prisostvovala notarka
Dušica Berden.
3. Letno poročilo uprave o poslovanju
za leto 1999 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo uprave o poslovanju za leto 1999.
4. Razporeditev dobička za leto 1999.
Predlog sklepa: dobiček za leto 1999 v
višini 1,101.449,35 SIT ostane po predlogu
uprave in nadzornega sveta nerazporejen.
Gradivo za skupščino je na vpogled vsem
delničarjem v tajništvu družbe vsak delovnik
od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko teden dni po objavi sklica skupščine podajo družbi morebitne predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma
nasprotne predloge sklepov. Predlogi morajo biti pisni in razumno utemeljeni.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki. Na skupščini se morajo izkazati z osebnim dokumentom, s pisnim pooblastilom
delničarja ali dokazilom o zastopanju delničarja, najkasneje 15 minut pred začetkom
skupščine. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo le
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki so prijavili svojo udeležbo na skupščini,
vključno do 22. decembra 2000 in so do
tega datuma vpisani v delniško knjigo.
Ponovna skupščina
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo ponovila eno uro po prvem
sklicu. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Slovenija projekt, d.d.,
uprava in nadzorni svet
Ob-39349
Uprava Hotela Lev, družba za hotelirstvo,
gostinstvo in turizem, d.d., 1000 Ljubljana,
Vošnjakova 1, (v nadaljevanju: družba), vabi
delničarje na
8. sejo skupščine
Hotel Lev, d.d., Ljubljana
Uprava družbe v soglasju z nadzornim
svetom družbe, sklicuje 8. redno sejo skupščine družbe, ki bo v sredo, dne 27. decembra 2000 ob 12. uri na sedežu družbe,
1000 Ljubljana, Vošnjakova 1, v konferenčni dvorani v pritličju hotela, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine
in določitev notarke.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Janko Pučnik, za preštevalce glasov Maja Selan, Uroš Hriberski in
Simona Petrovič, za notarko mag. Nina Češarek.
2. Dokapitalizacija družbe Hotel Lev,
d.d., Ljubljana.
Predlog sklepa: skupščini družbe se predlaga v sprejem sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe Hotel Lev, d.d., Ljubljana, z denarnimi vložki v znesku
2.500,000.000 SIT.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci, kateri so
vpisani v delniški knjigi na podlagi podatkov
Klirinško depotne družbe na dan 30. 11.
2000. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi najkasneje do četrtka 21. 12.
2000 in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi na podlagi podatkov Klirinško depotne družbe na dan 30. 11. 2000
in, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko dostavijo družbi najkasneje do četrtka 21. 12. 2000.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ured pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
glasivo ter glasovalne lističe.
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Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom pravne osebe
iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino je na vpogled vsem
delničarjem v tajništvu generalne direktorice vsak delovni dan od 11. do 13. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge dnevnega reda pisno
sporočijo upravi družbe najkasneje v sedmih dneh po objavi sklica seje skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se čez pol ure vnovič sestane. V
primeru vnovičnega zasedanja je skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Lev, d.d., Ljubljana
uprava družbe v funkciji
generalne direktorice
Vidmar Zlata, dipl. ek. inž. kem. teh.
Ob-39350
Na podlagi točke sedemdesetič statuta
Hypo Alpe-Adria-bank, d.d., sklicuje uprava
banke
5. skupščino
Hypo Alpe-Adria-bank, d.d.,
ki bo v četrtek, 14. decembra 2000 ob
16. uri, v poslovnih prostorih banke, Trg
Osvobodilne fronte 12, Ljubljana.
Za sejo skupščine predlaga uprava banke naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje predsednika
skupščine ter potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje notar Boris Lepša.
Potrdi se predlagani dnevni red.
Skupščini bo prisostvoval notar Boris
Lepša.
2. Uporaba rezultata za leto 1999.
Predlog sklepa: čista izguba za leto
1999 v višini 239,044,249,06 SIT se pokrije v breme naslednjih kategorij:
– vplačani presežek osnovnega kapitala
v višini 28,306.108,80 SIT;
– revalorizacijski popravek vplačanega
presežka osnovnega kapitala v višini
1,754.978,70 SIT;
– revalorizacijski popravek osnovnega
kapitala v višini 208,983.161,56 SIT.
3. Razno.
Udeležba na skupščini
Skupščine banke se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci na podlagi pisnega pooblastila.
Delničarji banke oziroma njihovi pooblaščenci morajo pisno prijaviti svojo udeležbo
na skupščini banke tako, da njihova prijava
prispe na sedež banke najkasneje tri dni
pred dnevom zasedanja skupščine.
Gradivo s predlogi sklepov bo na voljo
10 dni pred zasedanjem skupščine na sedežu banke.
Če ob napovedani uri skupščina banke
ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje
skupščine isti dan v istih prostorih ob 17.
uri. Na ponovnem zasedanju bo skupščina
banke veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Hypo Alpe-Adria-bank, d.d.
uprava
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Ob-39351
V skladu z določili zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe KS – sklad 4,
pooblaščena investicijska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, uprava družbe sklicuje
skupščino delničarjev
KS – sklad 4, pooblaščena investicijska
družba, d.d.
Skupščina bo v petek, 29. 12. 2000
ob 10. uri, v prostorih družbe za upravljanje Cap – invest, d.o.o., v Ljubljani, Dunajska 22.
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika Mirana Kovačiča in za preštevalca
glasov Damjana Škofiča in Vesno Remškar.
2. Letno poročilo za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo za leto 1999.
3. Delitev družbe.
Predlog sklepa: na podlagi obravnave
delitvenega načrta s prilogami, poročila
uprave o delitvi, poročila o reviziji delitve in
poročila nadzornega sveta o pregledu delitve skupščina sprejme sklep o delitvi KS –
sklad 4, d.d., kot sledi:
1) Razdružitev se opravi kot razdelitev
z ustanovitvijo novih družb tako, da KS –
sklad 4, d.d., prenese vse dele svojega
premoženja, na nove družbe, ki se ustanovijo zaradi delitve, in s tem preneha.
2) Skupščina sprejme delitveni načrt.
3) Zaradi delitve se ustanovijo naslednje nove družbe:
– KS4 Naložbe, družba za naložbe,
d.d.
– KS – sklad 4, pooblaščena investicijska družba, d.d.
4) Skupščina potrdi statuta z delitvijo
nastalih družb v vsebini kot sta v prilogi delitvenega načrta.
5) Značilnosti novih družb:
I. Firma nove družbe: KS4 Naložbe,
družba za naložbe, d.d.
Skrajšana firma: KS4 Naložbe, d.d.
Sedež: Ljubljana.
Dejavnost družbe:
G/51.140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
G/51.650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
I/61.100 Morska plovba;
J/65.210 Finančni zakup (leasing);
K/70.100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
K/70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
K/71.220 Dajanje vodnih plovil v najem;
K/74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
K/74.140 Podjetniško in poslovno
svetovanje;
K/74.150 Dejavnost holdingov;

K/74.400 Oglaševanje;
K/74.830 Tajniška dela in prevajanje.
Izhodiščni
osnovni
kapital:
1.570,000.000 SIT.
II. Firma nove družbe: KS – sklad 4,
pooblaščena investicijska družba, d.d.
Skrajšana firma: KS – sklad 4, d.d.
Sedež: Ljubljana.
Dejavnost družbe:
J/65.230 Drugo finančno posredništvo, d.n.
Izhodiščni
osnovni
kapital:
2.593,380.000 SIT.
6) Delničarjem KS – sklad 4, d.d., ki
bodo na zadnji dan 15-dnevnega roka, šteto od vpisa sklepa o delitvi v sodni register,
vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev kot imetniki delnic,
se zagotovijo delnice novih družb z lastnostmi in po menjalnih razmerjih, določenih v
delitvenem načrtu.
7) Nova družba KS – sklad 4, d.d.,
prevzame obstoječo pogodbo o upravljanju.
8) Skupščina pooblašča nadzorni
svet, da skladno z veljavnimi odločitvami
Agencije za trg vrednostnih papirjev, sodišča in drugih organov, če je to potrebno,
prilagodi na skupščini sprejete sklepe in v
tej zvezi zlasti določi končno število delnic
in višino osnovnega kapitala novonastalih
družb ter uskladi statuta obeh družb in določi prečiščena besedila, tako da se bo delitev lahko izvedla in vpisala v sodni register.
Delitev velja od vpisa v sodni register.
4. Imenovanje revizorja in članov nadzornih svetov novih družb.
Predlog sklepa:
1) Skuščina potrdi imenovanje revizijske
družbe Ernst & Young, d.o.o., Ljubljana,
kot revizorja obeh družb za prvo poslovno
leto po razdružitvi.
2) Skupščina potrdi imenovanje Marka
Mikuža, Maje Šifrer in Mojce Lah kot članov
nadzornega sveta novonastale družbe KS4
Naložbe, d.d.
3) Skupščina potrdi imenovanje Darka
Šifrerja, Mateja Cvikla in Boštjana Smrekarja za člane nadzornega sveta KS – sklad 4,
d.d.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino z letnim in revizijskim poročilom za zadnja tri leta, delitveni
načrt, statuta novonastalih družb ter poročilo uprave in revizorjev so delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska 22, vsak delovni dan med 9. in
12. uro.
Pogoji za udeležbo
V skladu s točko 10.2.1. statuta družbe
se delničar lahko udeleži seje skupščine, če
je vpisan v delniško knjigo in svojo udeležbo
prijavi najkasneje tri dni pred skupščino.
Udeležba se prijavi po telefaxu, telegramu, teleksu ali s pošto, ki mora prispeti na
sedež družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Kolikor se skupščine udeleži pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pisno pooblastilo.
Sklepčnost
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 10.30, na istem mestu in z enakim dnevnim redom (drugi sklic).
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Ob drugem sklicu skupščina veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala družbe.
KS – sklad 4, pooblaščena
investicijska družba, d.d., Ljubljana
uprava in nadzorni svet družbe
Ob-39386
Na podlagi 7. poglavja statuta delniške
družbe Radeče papir, d.d., Njivice 7, Radeče, sklicuje uprava družbe
2. redno skupščino delničarjev,
ki bo 20. 12. 2000 ob 12. uri na sedežu
družbe Njivice 7, Radeče.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika 2. skupščine se izvoli:
Nevena Tea Gorjup.
Za preštevalca glasov se izvolita: Alenka
Bervar in Bogdan Brilej.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marjana Kolenc Rus.
2. Obravnava in potrditev letnega poročila, računovodskih izkazov ter poročila revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: potrdi se poročilo in revidirani izkazi stanja podjetja z dne 31. 12.
1999 ter z njimi povezani: izkaz uspeha,
izkaz stanja, izkaz sprememb kapitala ter
izkaz gibanja finančnih tokov za leto 1999.
3. Informacija o odstopu člana nadzornega sveta in predlog za imenovanje novega člana nadzornega sveta, ki zastopa delničarje.
Predlog sklepov:
1. Ugotovi se, da je član nadzornega
sveta Blaž Vodopivec podal odstopno izjavo.
2. Za novega člana nadzorenga sveta, ki predstavlja delničarje, se imenuje Anton Slapernik.
Imenovanje traja do poteka mandata sedanjega nadzornega sveta.
4. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2000
imenuje revizijsko družbo Deloitte & Touche, d.o.o.
5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih
delnic za namene, kot jih določa 240. člen
zakona o gospodarskih družbah, pri čemer
nominalni znesek delnic v skladu ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu je na razpolago na
sedežu družbe, vsak delovnik od 12. do
14. ure v tajništvu družbe.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji ali njihovi pooblaščenci, katerih pisna prijava udeležbe na
skupščini je prispela na sedež družbe najpozneje 3 dni pred skupščino in so vpisani
v delniško knjigo družbe. Prijavi mora biti
priloženo potrdilo o lastništvu delnic, pooblaščenci pa morajo predložiti pravilno izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine vpisati v
listo udeležencev in prevzeti glasovnice.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z is-
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tim dnevnim redom ob 12.30. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Nasprotni predlogi delničarejv.
Delničarji lahko v roku sedmih dni po
objavi sklica skupščine podajo upravi družbe pisno utemeljen nasprotni predlog sklepov k posameznim točkam dnevnega reda.
Uprava in nadzorni svet bosta sprejela svoja
stališča k nasprotnim predlogom v roku desetih dni po sklicu skupščine in o tem obvestila delničarje s to objavo.
Radeče papir, d.d.
uprava
Ob-39389
Skladno z zakonom o gospodarskih družbah in na podlagi 28. člena statuta delniške družbe RZV, radijske zveze za varovanje, d.d., sklicuje uprava družbe
skupščino delniške družbe
RZV, radijske zveze za varovanje, d.d.,
ki bo 27. 12. 2000 ob 9. uri v prostorih
Zbornice RS za zasebno varovanje, Dimičeva
9, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine in preštevalca glasov po predlogu uprave. Skupščina se seznani s prisotnostjo vabljenega notarja.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo uprave za leto 1999 z mnenjem nadzornega sveta v predloženem besedilu.
3. Obravnava in sprejem poslovnega načrta PAN 2000–2005.
Predlog sklepa: sprejme se poslovni načrt PAN 2000–2005 po predlogu.
4. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: določi se sejnina za
predsednika in člane nadzornega sveta v
višini 30.000 SIT neto za posamezno sejo.
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo delničarji RZV, d.d., njihovi pooblaščenci
in zastopniki.
Glasovalno pravico uresničujejo delničarji sami ali po svojem pooblaščencu. Pooblastilo v pisni obliki je potrebno predložiti družbi v pisni obliki in ostane shranjeno
pri njej.
Gradivo s predlogi sklepov bo na voljo v
tajništvu družbe RZV, d.d., Ljubljana.
Če skupščina družbe ne bo sklepčna ob
napovedani uri, bo ponovno zasedanje istega dne ob 10. uri na istem kraju.
RZV, radijske zveze za
varovanje, d.d., Ljubljana
uprava
Ob-39410
Na podlagi 12. člena statuta delniške družbe Mehanika Trbovlje Industrijsko podjetje,
d.d., Trbovlje in v skladu z določili zakona o
gospodarskih družbah sklicuje uprava
V. skupščino
delniške družbe Mehanika Trbovlje
Industrijsko podjetje, d.d., Trbovlje,
ki bo v sredo, dne 27. 12. 2000, na
sedežu družbe, s pričetkom ob 10.uri z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočega Milivoj Radak in verifikacijska komisija v sestavi Marjeta Vodeb kot
predsednica in Simona Jarc ter Karla Lužar
kot preštevalki glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marjana Kolenc Rus.
2. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta Mehanika Trbovlje, d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejmejo predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe.
3. Sprememba članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se člani nadzornega sveta po predlogu.
4. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2000 imenuje: Iteo-Abeceda, Podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o.,
Ljubljana.
Udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
v korist katerih bodo tri dni pred izvedbo
skupščine delnice delniške družbe Mehanika Trbovlje Industrijsko podjetje, d.d., Trbovlje vknjižene v delniški knjigi družbe, ki
se vodi pri družbi, neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo za
udeležbo na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo tajništvu družbe, tako da jo ta prejme najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino, bo na vpogled
vsak delovni dan na sedežu družbe, v tajništvu podjetja, od 27. 11. 2000 do vključno
26. 12. 2000, od 11. do 14. ure.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne čez eno uro. V tem primeru
bo skupščina sklepčna, ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Mehanika Trbovlje,
Industrijsko podjetje, d.d.,
uprava
Janez Perdih
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Ob-39478
Uprava delniške družbe Elektro Ljubljana, javno podjetje za distribucijo električne
energije, Ljubljana, Slovenska 58, sklicuje
na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 39. člena statuta družbe
izredno skupščino
Elektro Ljubljana, d.d.,
ki bo v četrtek 28. decembra 2000 ob
10. uri v sejni sobi uprave družbe v Ljubljani, Slovenska 58/I, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava družbe predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: »skupščina ugotavlja da je sklepčna.
Skupščina izvoli za predsednika mag.
Aleša Rodnika-Jekliča in komisijo za izvedbo glasovanja v sestavi: Vido Šturm za predsednico ter Tonko Zadnikar in Natašo Škerjanec za članici.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Škrk iz Ljubljane.
2. Razrešitev člana nadzornega sveta in
imenovanje novega člana nadzornega sveta:
Predlog sklepa: skupščina razreši člana
nadzornega sveta dr. Roberta Goloba, predsednika nadzornega sveta.
Izvoli se Janez Šinkovec, univ. dipl.
prav., rojen 28. 8. 1947, Bilečanska 4,
1000 Ljubljana za predstavnika delničarja
Republike Slovenije, namesto razrešenega
člana nadzornega sveta.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po
sprejemu na skupščini družbe.
3. Razno
Na skupščini delničarji odločajo o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Skupščine se lahko udeležijo in na njen glasujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Morebitne nasprotne predloge lahko delničarji pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje v istem prostoru. Skupščina bo takrat ponovno odločala,
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Elektro Ljubljana, d.d.
Vincenc Janša, direktor

3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se dnevni red 3.
skupščine družbe GZL Geoprojekt, d.d. v
predloženem besedilu.
4. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 1999 z
mnenjem revizorja in mnenjem nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo za leto 1999 v predloženem
besedilu.
5. Sprejem sklepa o ugotovitvi in pokrivanju izgube nastale do konca leta 1999.
Predlog sklepa: kumulativna izguba
ustvarjena do konca leta 1999 se pokriva iz
rezerv, prenešenega čistega dobička iz preteklih let in revalorizacijskih popravkov.
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: kot revizorsko hišo se
izbere Plus Revizija, d.o.o., Bežigrad 1,
1000 Ljubljana.
Na skupščini se odloča o predlogih po
posameznih točkah dnevnega reda. Morebitni nasprotni predlogi delničarjev morajo biti podani v pisni obliki, razumno utemeljeni in vloženi v sedmih dneh po objavi tega
sklica.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe GZL Geoprojekt, d.d., Letališka
ulica 27, 1110 Ljubljana vsak delovni dan
od 10. do 12. ure od dneva objave do
dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
razpravljajo delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi na dan
22. 12. 2000 oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in deponirano na sedežu
družbe najkasneje do 22. 12. 2000 do
9. ure.
Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih vsaj 15 % vseh glasov. Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim redom istega dne ob 11. uri na mestu
prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se za udeležbo na skupščini prijavijo pisno tri dni pred
zasedanjem skupščine.
GZL Geoprojekt, d.d.
uprava družbe

Št. 03152
Ob-39483
Uprava družbe na podlagi 7. člena statuta delniške družbe GZL Geoprojekt, d.d.,
Letališka ulica 27, 1110 Ljubljana, sklicuje
3. redno sejo skupščine
GZL Geoprojekt, Podjetje
za geotehnična dela, d.d.,
Letališka ulica 27, 1110 Ljubljana,
ki bo dne 27. 12. 2000 ob 10. uri na
sedežu družbe in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:
1. Otvoritev skupščine.
2. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine v predlagani sestavi.

Ob-39486
Na podlagi 7. člena statuta družbe Ingrad Koncern, d.d., Celje, Lava 7, uprava
sklicuje
2. sejo skupščine
delniške družbe Ingrad Koncern, d.d.,
Lava 7, Celje,
ki bo dne 28. 12. 2000 ob 13. uri, na
sedežu družbe Ingrad Koncern, d.d., Celje,
Lava 7, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa je: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Skupščina potrdi predsednika skupščine in preštevalca glasov.
Ugotovi se prisotnost notarja Rojec Antona.

2. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa je: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v zvezi s pristojnostmi uprave in nadzornega sveta ter
pooblasti nadzorni svet za sprejem čistopisa statuta.
3. Sprejem letnega poročila za leto 1999.
Predlog sklepa je: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, skupščina sprejme letno poročilo za leto 1999.
4. Delitev čistega dobička za leto 1999.
Predlog sklepa je: čisti dobiček v višini
1,256.000 SIT ostane nerazporejen.
5. Imenovanje revizijske družbe za revidiranje računovodskih izkazov.
Predlog sklepa je: na predlog nadzornega sveta in uprave, skupščina sprejme
sklep, da se za revidiranje računovodskih
izkazov za leto 2000 imenuje družba Rating, d.o.o., Celje, Gosposka ul. 7.
Udeležba na skupščini
Vsi delničarji, ki se nameravajo udeležiti
skupščine morajo svojo udeležbo prijaviti
na sedež družbe najmanj tri dni pred datumom seje skupščine.
Gradivo za skupščino bo delničarjem na
vpogled 30 dni pred zasedanje skupščine
vsak delovnik na sedežu družbe od 9. do
14. ure.
Če skupščina v prvem sklicu ni sklepčna
se skliče nova seja skupščine istega dne
uro kasneje z istim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko
pooblaščencev, ki so vpisani v delniško knjigo in prijavijo svojo udeležbo tri dni pred
skupščino.
Glasuje se osebno oziroma preko pooblaščenca na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na skupščino.
Delničarje pozivamo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno posredujejo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra
Ingrad Koncern, d.d.
uprava
Ob-39576
Na podlagi 40. člena statuta družbe
SAP-SERVO, mehanični obrati, d.d., uprava sklicuje
4. skupščino
družbe SAP-SERVO, mehanični obrati,
d.d., Ljubljana, Središka 4.
ki bo dne 27. 12. 2000 ob 13. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Središka 4, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: ugotovi se
sklepčnost skupščine.
Za predsedujočo skupščini se izvoli:
Branka Neffat, univ. dipl. prav.
Izvoli se preštevalca glasov: Jožica Pufek, Aleksander Seibert.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
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2. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta
predstavnika delničarjev.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: z dnem 27. 12.
2000 skupščina razreši člana nadzornega
sveta, predstavnika delničarjev Damijana Korošca.
Skupščina izvoli Mitja Košaka za člana
nadzornega sveta, predstavnika delničarjev,
do konca mandatnega obdobja.
3. Sprejem sklepa o izplačilu vmesne dividende.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
je predlog sklepa uprave: v skladu z 229.
členom zakona o gospodarskih družbah in
48. členom statuta se upravi družbe in članom nadzornega sveta izplača vmesna dividenda po predlogu uprave in predhodnem
mnenju nadzornega sveta.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 12.
ure, v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
SAP-SERVO, mehanični obrati, d.d.,
Ljubljana
direktor: Franc Florjančič

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-38/00-8
Ob-39366
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je
na podlagi priglasitve koncentracije dne 13.
11. 2000 izdal odločbo, v kateri je v skladu
z drugim odstavkom 38. člena zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence
(Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljevanju
ZPOmK) odločil, da koncentracija gospodarskih družb Luka Koper, d.d., Vojkovo
nabrežje 38, Koper, Istrabenz, d.d., Ulica Zore Perello Godina 2, Koper in Intereuropa, d.d., Vojkovo nabrežje 32,
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Koper ter Banka Koper, d.d., Koper, Pristaniška ulica 14, Koper, ni podrejena
določbam tega zakona.
Koncentracija naj bi se izvedla z nakupom delnic Banke Koper preko javne ponudbe za prevzem. Luka Koper, d.d., je
dejavna na področjih prekladanja, skladiščenja, drugih pomožnih dejavnosti v kopenskem prometu, drugih pomožnih dejavnosti v vodnem prometu in dejavnosti drugih prometnih agencij. Istrabenz, d.d., je
dejavna na področju upravljanja s holding
družbami. Intereuropa, d.d., je dejavna na
področjih cestnega tovornega prometa, prekladanja, skladiščenja, drugih dejavnosti v
kopenskem prometu, dejavnosti drugih prometnih agencij, kurirskih storitev, razen javnih poštnih storitev, dajanja lastnih nepremičnin v najem in dajanja drugih kopenskih
vozil v najem. Banka Koper, d.d., Koper, je
dejavna na področju dejavnosti bank.
Iz podatkov v priglasitvi izhaja, da do koncentracije med podjetji ni prišlo, saj nobena
izmed družb prevzemnic ne bo pridobila
nadzora nad Banko Koper v smislu drugega
odstavka 11. člena ZPOmK.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-39/00-5
Ob-39368
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na
podlagi priglasitve koncentracije dne 26.
10. 2000 izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena zakona
o preprečevanju omejevanja konkurence
(Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljevanju:
ZPOmK) odločil, da je koncentracija podjetij Era, d.d. Velenje, Prešernova 10,
3320 Velenje in Dravinjski dom, d.d.,
Celjska cesta 2, Slovenske Konjice,
skladna s pravili konkurence in da ji Urad
ne bo nasprotoval.
Era je kapitalsko že udeležena v lastniški
sestavi družbe Dravinjski dom, z objavo javne ponudbe za odkup delnic pa namerava
pridobiti dodaten lastniški delež.
Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podatkov o strukturi in delovanju upoštevnega
trga trgovine na drobno z živilskimi in neživilskimi izdelki ter trgovine na veliko z živilskimi in neživilskimi izdelki, ni izkazan resen sum, da bi bila koncentracija neskladna s pravili konkurence. Razlogi in cilji
koncentracije so v skladu z določili veljavne zakonodaje in pravili konkurence, zato
Urad ni sprejel sklepa o ugotavljanju skladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Razne objave
Popravek
Ob-39580
V objavi ustne javne dražbe za prodajo
upravne stavbe RŽS Idrija v zapiranju, d.o.o.,
objavljene v Uradnem listu RS, št. 105, z
dne 17. 11. 2000, Ob-39089, se popravi
dan javne dražbe, ki se praviloma glasi:

Javna dražba bo v sredo, dne 13. 12.
2000, ob 10. uri, v pisarni direktorja na
sedežu prodajalca (Arkova 43, soba št. 9).
V objavi ustne javne dražbe za prodajo
počitniškega doma v Ankaranu, objavljene v
Uradnem listu RS, št. 105 z dne 17. 11.
2000, Ob-39087, se na koncu petega odstavka doda:
Najemnik ima predkupno pravico.
Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju, d.o.o.
Št. 328-1/00
Ob-39361
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti izdaja na podlagi prvega odstavka 17. člena
odredbe o električni opremi, ki je namenjena
za uporabo znotraj določenih napetostnih mej
(Uradni list RS, št. 53/00) naslednje
obvestilo
V skladu z določili odredbe o električni
opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj
določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št.
53/00) opravljajo pregled preskusnih poročil
in registracijo izjave o skladnosti na podlagi
določil citirane odredbe naslednje institucije:
1. SIQ – Slovenski inštitut za kakovost in
meroslovje, Tržaška 2, Ljubljana,
2. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko – Laboratorij za metrologijo in
kakovost, Tržaška 25, Ljubljana,
3. TCL, Laboratorij za preskušanje in certificiranje, Partizanska 12, Velenje,
vsak v skladu z dovoljenjem za opravljanje preskusov, za katerega so določeni.
Pregled preskusnih poročil in registracija izjave o skladnosti na podlagi odredbe o
električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, se
bo začela izvajati s 1. decembrom 2000.
S 1. januarjem 2001 so institucije dolžne vzpostaviti enoten register izjav o skladnosti, ki bo javen ter stalno in brezplačno
dostopen inšpekcijskim organom. Ostalim
zainteresiranim uporabnikom se izpisi iz registra lahko zaračunajo.
Z objavo navedenega obvestila se razveljavlja obvestilo objavljeno v Uradnem listu
RS, št. 94/00.
Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti
Ob-39320
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, Inženirska zbornica Slovenije, Matična sekcija arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov, Dunajska 104, Ljubljana in
strokovnimi društvi objavlja
izid javnega, anonimnega,
enostopenjskega projektnega natečaja
za pridobitev idejne rešitve parkirne
hiše “Šarabon” Ljubljana
Ocenjevalna žirija je podelila nagrade in
odkupe naslednjim elaboratom:
1. nagrado prejme elaborat s šifro: 1024.0
Avtorji: Matej Blenkuš, MArch, univ. dipl.
inž. arh., FA, Jerneja Fischer-Knap, univ.
dipl. inž. arh., FA, prof. Miloš Florjančič,
univ. dipl. inž. arh., FA, sodelavec Simon
Vošnjak, abs. arh., FA, gradbene konstrukcije: IZTR Ljubljana, strojne instalacije ESO,
Ljubljana;
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2. nagrado prejme elaborat s šifro:
73776
Vojteh Ravnikar, univ. dipl. inž. arh., Robert Potokar, univ. dipl. inž. arh., Matevž
Čelik, univ. dipl. inž. arh., Tanja Košuta,
univ. dipl. inž. arh., Maja Slapernik, univ.
dipl. inž. arh.,, Damjana Zaviršek Hudnik,
univ. dipl. inž. arh., zasnova in izračun konstrukcije dr. Blaž Vogelnik, univ. dipl. inž.
arh., zasnova strojnih instalacij Miran Poljšak, univ. dipl. inž. str., Andrej Robič, univ.
dipl. inž. str., konsultant prometne ureditve
de. Peter Lipar, univ. dipl. inž. grad., ocena
stroškov Robert Pangršič.
Enakovredne odkupe prejmejo:
elaborat s šifro: ABCDE
Matija Bevk, univ. dipl. inž. arh., Vasa
Perovič, univ. dipl. inž. arh., prometna zasnova Gašper Blejec, univ. dipl. inž. grad.,
statika Jana Pribakovič, univ. dipl. inž. grad.,
strojne instalacije Jože Žibret, univ. dipl. inž.
str., predračun Milena Dolganova, univ. dipl.
inž. grad.;
elaborat s šifro: 15225
Rok Benda, univ. dipl. inž. arh., Primož
Hočevar, univ. dipl. inž. arh., gradbene konstrukcije Edo Wallner, univ. dipl. inž. grad.,
strojne instalacije Milan Hočevar, univ. dipl.
inž. str., elektro instalacije Vili Stražar, univ.
dipl. inž. ele., požarna varnost in varstvo pri
delu doc. Alojz Muhič, univ. dipl. inž. arh.,
ocena investicije Boštjan Hribar, grad. teh.;
elaborat s šifro: U6461
Rok Oman, univ. dipl. inž. arh., MA, Špela Videčnik, univ. dipl. inž. arh., MA, statika
Marko Pavlinjek, abs. arh., Anjo Žigon, dipl.
inž. grad., krajinska arhitektura Darja Matjašec, univ. dipl. inž. kraj. arh., LUZ, d.d.,
elektroinstalacije Tomi Križaj, dipl. inž. ele.,
strojne instalacije Jože Žibret, dipl. inž. str.,
promet Angelo Oman, univ. dipl. inž. arh.;
elaborat s šifro: 3OKNA
Jaka Bežan, univ. dipl. inž. arh., sodelavci: statika Andrej Pogačnik, univ. dipl.
inž. grad., predračun stroškov Ivan Šepetavc, grad. teh., fotografija Blaž Budja, univ.
dipl. inž. arh.;
elaborat s šifro: 920PM
OMNIA inženiring, d.o.o., Štefan Šček,
univ. dipl. inž. arh., Goran Đuričič, univ.
dipl. inž. arh., Zoran Đuričič, univ. dipl. inž.
arh., Barbara Kovač-Myint, univ. dipl. inž.
arh., sodelavci Ivo Abram, univ. dipl. inž.
arh., Ksenja Strnad, univ. dipl. inž. arh.,
David Hosta, abs. arh., Robert Evačič, abs.
arh., konstrukcija Konstat biro, d.o.o., Edo
Štok, univ. dipl. inž. grad., instalacije Biro
ES, d.o.o., Matjaž Moškrič, univ. dipl. inž.
str., Viktor Drašler, univ. dipl. inž. ele., promet Milan Grbovič, univ. dipl. inž. pro.
Razstava natečajnih elaboratov bo v dvorani Palacij na Ljubljanskem gradu, v času
od 27. 11. do 7. 12. 2000. Otvoritev razstave bo 27. 11. 2000 ob 13. uri.
Mestna občina Ljubljana
Inženirska zbornica Slovenije
Ob-39481
Lesna industrija Idrija, d.o.o., v likvidaciji
likvidacijski upravitelj Ivan Kokošin Fon objavlja
javni razpis
z zbiranjem ponudb za nakup:
1. nepremičnine vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 146 k.o. Spodnja Ka-
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nomlja, – parc. št. 59/3 – travnik v izmeri
172 m2;
2. nepremičnine vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 227 k.o. Godovič –
parc. št. 1144/6 – dvorišče v izmeri
24.489 m2.
Nepremičnina s parc. št. 1144/6 k.o.
Godovič se lahko prodaja tudi po delih, vendar ima prednost pri nakupu tisti ponudnik,
ki želi kupiti navedeno nepremičnino v celoti. V primeru delnega nakupa navedene nepremičnine mora ponudnik natančno označiti in opredeliti del nepremičnine ki jo želi
kupiti.
Dodatne informacije in pogoje nakupa
pri likvidacijskem upravitelju Ivanu Kokošin
Fon, Gregorčičeva 8, Tolmin, tel. 3811
580, faks 3811 582.
Ponudba za nakup mora vsebovati ponujeno ceno, način in rok plačila ter način
zavarovanja plačila. Upoštevane bodo le
pravočasne in po vsebini popolne ponudbe
h katerim bo priloženo potrdilo o plačilu
varščine za njeno resnost, in sicer za nepremičnino pod 1. točko v višini 50.000 SIT,
za nepremičnino pod 2. točko pa
1,000.000 SIT, in sicer na žiro račun Lesne
industrije Idrija, d.o.o. – v likvidaciji št.
52020-691-92014.
Ponudniki bodo obveščeni o izboru najugodnejšega ponudnika po končanem postopku vendar najkasneje v roku 30 dni po
izteku zadnjega dneva za prijavo.
Za pravočasne prijave se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež likvidacijskega
upravitelja Gregorčičeva 8, Tolmin v zaprti
pisemski ovojnici s pripisom “ponudba za
javno zbiranje ponudb – Lesna industrija Idrija, d.o.o. – v likvidaciji, ne odpiraj”, najkasneje v roku 15 dni po objavi tega razpisa.
Lesna industrija Idrija, d.o.o. – v likvidaciji na podlagi tega razpisa ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji navedenih nepremičnin z najboljšim oziroma katerimkoli drugim
ponudnikom.
Lesna industrija Idrija, d.o.o.,
v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
Ivan Kokošin Fon
Ob-39564
Na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. St
35/99 z dne 16. 11. 2000, se objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo z najemom obremenjenega
(zasedenega) 2-sobnega stanovanja št. 7, v
I. nadstropju st. bloka v Logatcu, Tovarniška 12 H, s površino 51,82 m2; stanovanjski blok je na parc. št. 1672/3, k.o. Dol.
Logatec, vl. št. 1270. Prodajalčeva lastninska pravica v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča še ni vpisana.
2. Rok za zbiranje ponudb je do vključno dne 2. 12. 2000, na naslov: Okrožno
sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana
– St 35/99.
3. Narok za javno odpiranje ponudb je
dne 8. 12. 2000 ob 8.30, v sobi 311
Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva
9, Ljubljana. Stečajni upravitelj bo pisno obvestil ponudnike o izidu javnega zbiranja ponudb.

4. Ponudniki so lahko fizične osebe –
državljani Republike Slovenije, ki izkažejo
svoje državljanstvo z originalnim potrdilo o
državljanstvu – in pravne osebe v RS, ki
predložijo overjen izpisek iz sodnega registra – ter tuje fizične in pravne osebe ob
pogoju vzajemnosti. Kupci ne morejo biti
pravne osebe in fizične osebe, navedene v
prvem, drugem in tretjem odstavku 153.člena ZPPSL.
5. Pisna ponudba mora vsebovati:
– natančno ime, naslov in davčno številko ponudnika,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
najnižje prodajne cene,
– plačilne pogoje, ki ne morejo biti manj
ugodni od razpisanih,
– dokazilo o plačani varščini.
6. Najnižja prodajna cena je 4,661.696
SIT.
Davčne obveznosti gredo v breme kupca.
7. Varščina znaša 15% od najnižje prodajne cene (699.254 SIT). Ponudniki morajo vplačati varščino do roka za oddajo
ponudb na žiro račun stečajnega dolžnika
pri Agenciji RS za plačilni promet Ljubljana
Šiška, št.: 50104-690-921779. Uspešnemu ponudniku bo plačana varščina vračunana v kupnino, ostalim ponudnikom pa
brezobrestno vrnjena v 5 dneh po končanem naroku za odpiranje ponudb.
8. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil višjo ceno in ugodnejše plačilne pogoje.
9. Uspeli ponudnik mora v 5 dneh po
prejemu obvestila o izbiri podpisati kupno
pogodbo, v 30 dneh od sklenitve pogodbe
pa plačati še preostanek kupnine. Plačilni
rok se lahko zamakne za največ 15 dni v
primeru, ko se plačuje kupnina z bančnim
kreditom in je zamik pogojen s postopkom
odobravanja kredita. Prodajalec zadrži varščino, če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v določenem roku. Prodajalec zadrži
varščino in z navadno pisno izjavo razdre
pogodbo, če izbrani ponudnik ne plača kupnine v pogodbenem roku.
10. Kupec prevzame stanovanje v last
po plačilu celotne kupnine. Kupec sklene z
najemnikom stanovanja novo najemno pogodbo.
11.Prodaja poteka po načelu “videno-kupljeno”. Ponudniki si lahko stanovanje ogledajo po predhodni telefonski najavi stečajni
upraviteljici Tatjani Rupel (031/55-36-05 ali
tel./faks: 01/515-35-71), vsak delavnik od
16. do 18. ure.
Gradnik Logatec, p.o., v stečaju
Logatec
Ob-39377
Na podlagi 8. člena odloka o načinu,
pogojih in postopku prodaje oziroma oddaje stavbnega zemljišča v Občini Tolmin (Ur.
glasilo št. 8/98), upoštevaje določila pravilnika o pogojih in postopku prodaje stavb in
posameznih delov stavb v lasti Občine Tolmin (Ur. glasilo št. 8/98) Občina Tolmin
razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so nezazidana stavbna zemljišča v obrtni coni Na Logu v Tolminu v k.o. Tolmin:
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a) lokacija št. 1: parc. št. 534/74 v izmeri 998 m2,
lokacija št. 2: parc. št. 534/75 v izmeri
1039 m2,
lokacija št. 3: parc. št. 534/76 v izmeri
1003 m2,
lokacija št. 4: parc. št. 534/77 v izmeri
701 m2,
lokacija št. 5: parc. št. 534/33 v izmeri
3472 m2,
lokacija št. 8: parc. št. 534/19 v izmeri
1059 m2,
lokacija št. 9: parc. št. 534/9 v izmeri
954 m2,
lokacija št. 10: parc. št. 534/82 v izmeri
604 m2,
za proizvodne in servisne dejavnosti po
izklicni ceni 4.280 SIT/m2;
b) lokacija št. 6: parc. št. 534/72 v izmeri 3427 m2,
lokacija št. 7: parc. št. 534/73 v izmeri
2325 m2,
za trgovinske dejavnosti po izklicni ceni
5.370 SIT/m2.
c) Stavbno zemljišče je v fazi opremljanja – gradnje javne infrastrukture, zato kupci soglašajo, da se izvede javna infrastruktura v skladu s projektno dokumentacijo št.
5733, ki jo je izdelal Projekt d.d. Nova Gorica in je na vpogled na Komunali Tolmin d.d.
2. Kupec je poleg cene zemljišča dolžan
poravnati tudi komunalni prispevek, ki se plača pred izdajo gradbenega dovoljenja.
3. Kupec plača tudi davek na promet
nepremičnin in druge stroške v zvezi s prenosom lastništva.
4. Javna dražba bo v ponedeljek 11. 12.
2000 v prostorih Komunale Tolmin; Javno
podjetje d.d., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin
in sicer: za lokacijo št. 1 ob 8. uri, št. 2 ob
8.15, št. 3 ob 8.30, št. 4 ob 8.45, št. 5 ob
9. uri, št. 8 ob 9.15, št. 9 ob 9.30, št. 10
ob 9.45, št. 6 ob 10. uri in št. 7 ob 10.30.
5. Ponudnik mora pred javno dražbo plačati varščino v višini 10% od vrednosti parcele po izklicni ceni na ŽR št.
52030-630-7108 Proračun Občine Tolmin.
Ponudnikom, ki na dražbi ne bodo uspeli bo vplačana varščina vrnjena brez obresti
v roku 3 dni po končani javni dražbi.
6. Nakup nepremičnin se opravi po sistemu videno – kupljeno.
7. Na javni dražbi lahko sodelujejo ponudniki, ki predložijo:
– dokazilo o registraciji družbe ali s.p. v
Republiki Sloveniji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo o vplačani varščini,
– pooblaščenci ponudnikov pooblastilo
za zastopanje.
8. Na javni dražbi bo uspel ponudnik, ki
bo ponudil najvišjo kupnino.
9. Uspeli ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo v 15 dneh po končani javni
dražbi in celotno kupnino plačati v roku 8
dni po sklenitvi pogodbe. Varščina se všteje
v kupnino.
Če uspeli ponudnik ne podpiše pogodbe
v 15-dnevnem roku in nadaljnjih 8 dneh ne
plača celotne kupnine, se šteje, da je odstopil od pogodbe in se mu varščina ne vrne.
10. Informacije v zvezi z javno dražbo
ponudniki dobijo na Komunali Tolmin d.d.
tel. 05/38-19-300.
Komunala Tolmin, d.d.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št. 46500-0010/00
Ob-39394
Na podlagi 51. člena zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94 –
odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94,
14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 –
obvezna razlaga, 9/96 – odločba US,
39/96 – odločba US, 44/96 – odločba
US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in
70/00) in smiselni uporabi uredbe o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 52/98 in 61/99) in na podlagi sklepov
Občinskega sveta občine Tolmin z dne 16.
11. 2000, objavljamo
javno dražbo
za odprodajo nepremičnin v obrtni coni
na Logu v Tolminu z zbiranjem pisnih
ponudb
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
A) poslovna stavba – hangar skupaj z
zemljiščem v Tolminu, Pod Klancem 7, v
delu,ki stoji na parc. št. 534/59 k.o. Tolmin in v naravi predstavlja levo polovico
stavbe.
Skupna koristna površina stavbe je
297 m2, površina dvorišča pa 418 m2.
Poslovna stavba v Tolminu, Pod Klancem 7, stoji na zemljišču s parc. št. 534/59,
poslovna stavba v izmeri 297 m2 in dvorišče
v izmeri 418 m2 k.o. Tolmin.
Izklicna cena stavbe skupaj s pripadajočim zemljiščem znaša 6,432.582 SIT.
Varščina: 643.258,20 SIT.
Poslovna stavba s souporabo zemljišča
je oddana v najem družbi Stekal, d.o.o., iz
Tolmina, in sicer za nedoločen čas z enoletnim odpovednim rokom. Najemnik ima ob
izpolnjevanju enakih pogojev družbe predkupno pravico na stavbi in pripadajočem
zemljišču. Če poda najugodnejšo ponudbo
oseba, ki ni najemnik, bo morala nadomestiti najemniku stroške vlaganj v stavbo, ki
so razvidni iz cenitve, ki jo je v avgustu 2000
izdelal sodni cenilec Franc Pintar iz Nove
Gorice in se nahaja v spisu, ki je pri prodajalcu. Rok povrnitve vlaganj je 30 dni od
dneva podpisa prodajne pogodbe.
B) poslovni prostori v zahodnem delu pritličja in podstrešja desne polovice poslovne
stavbe – hangarja, skupaj s sorazmernim
delom zemljišča v Tolminu, Pod Klancem, v
delu, ki stoji na parc. št. 534/58 poslovna
stavba 297 m2 in dvorišče 290 m2 k.o. Tolmin.
Skupna koristna površina poslovnih prostorov opisanega dela poslovne stavbe je
177,91 m2.
Izklicna cena dela stavbe skupaj s pripadajočim sorazmernim delom zemljišča je
3,962.825 SIT. Varščina je 396.282,50 SIT.
Opisani del poslovne stavbe z uporabo
zemljišča je oddan v podnajem družbi Kaniva, d.o.o., iz Poljubinja, in sicer za nedoločen čas z enoletnim odpovednim rokom.
Najemnik ima ob izpolnjevanju enakih pogojev dražbe predkupno pravico na opisanih poslovnih prostorih in pripadajočem sorazmerju dela zemljišča. Če poda najugodnejšo ponudbo oseba, ki ni najemnik, bo
morala nadomestiti najemniku stroške vlaganj v opisane poslovne prostore. Natančnejši podatki o vlaganjih najemnika so dostopni pri prodajalcu.

C) poslovni prostori v vzhodnem delu pritličja desne polovice poslovne stavbe – hangarja, skupaj s sorazmernim delom zemljišča v Tolminu, Pod Klancem, parc. št.
534/58 k.o. Tolmin.
Skupna koristna površina teh poslovnih
prostorov je 118,60 m 2.
Izklicna cena poslovnih prostorov skupaj s
pripadajočim sorazmernim delom zemljišča je
2,641.760 SIT. Varščina je 264.176 SIT.
Opisani poslovni prostori so oddani v podnajem Jarc Danilu, Orpast, s.p., iz Poljubinja
64a, in sicer za nedoločen čas z enoletnim
odpovednim rokom. Najemnik ima ob izpolnjevanju enakih pogojev dražbe predkupno
pravico na najetih poslovnih prostorih in pripadajočem sorazmerju delu zemljišča. Če
poda najugodnejšo ponudbo oseba, ki ni najemnik, bo morala nadomestiti najemniku
stroške vlaganj v te poslovne prostore.
Natančnejši podatki o vlaganjih najemnika so dostopni pri prodajalcu.
II. Način, čas in kraj dražbe
Javna dražba bo izvedena z zbiranjem
pisnih ponudb. Ponudbe morajo biti dostavljene na naslov: Občina Tolmin, Ulica padlih
borcev 2, 5220 Tolmin, do vključno 11.
12. 2000, do 12. ure, v zapečatenih ovitkih, z oznakami:
– za nepremičnino pod A – “Ponudba –
hangar, A – Ne odpiraj”,
– za nepremičnino pod B – “Ponudba –
hangar, B – Ne odpiraj”,
– za nepremičnino pod C – “Ponudba –
hangar C – Ne odpiraj”.
Odpiranje ponudb bo dne 11. 12. 2000:
a) ob 12.15 za nepremičnino pod A),
b) ob 12.45 za nepremičnino pod B),
c) ob 13.15 za nepremičnino pod C),
in cier v pravni pisarni Občine Tolmin,
Ulica Padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Ponudniki – pravne osebe oziroma zastopniki
fizičnih oseb, ki bodo prisotni pri javnem
odpiranju ponudb, morajo komisiji predložiti pisno pooblastilo.
III. Pisna ponudba mora vsebovati:
– naslov kupca,
– označba poslovne stavbe, oziroma poslovnih prostorov z zemljiščem,
– ponujeno ceno v SIT,
– plačilne pogoje,
– potrdilo o državljanstvu (lahko tudi
overjena fotokopija) za fizično osebo ali izpisek iz sodnega registra za pravno osebo,
– davčno številko in potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih ter lastno izjavo o plačanih zapadlih obveznostih do svojih upnikov,
– dokazilo o plačilu varščine,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
vse razpisne pogoje.
IV. V ceno nepremičnine niso vključeni
davek na promet nepremičnin ter stroški v
zvezi s prenosom lastninske pravice, ki jih
mora kupec poravnati ob sklenitvi pogodbe.
V. Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti,
ki ponudi najvišjo ceno.
VI. Udeleženci javne dražbe morajo najkasneje tretji dan pred začetkom javne dražbe, plačati varščino, navedeno v tem razpisu na žiro račun št. 52030-630-7108 proračun Občine Tolmin.
Varščina bo najugodnejšemu ponudniku
vračunana v kupnino, ostalim pa brez obresti vrnjena v roku 3 dni po končani dražbi.
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VII. Plačilni pogoji
Plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice, rok plačila ne
sme biti daljši od 8 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe.
Če najugodnejši ponudnik ne bo plačal
kupnine v tem roku, bo prodajni postopek
razveljavljen in varščina zadržana.
VIII. Drugi pogoji:
a) Na javni dražbi lahko sodelujejo:
– pravne osebe, se izkažejo z izpiskom
iz sodnega registra, iz katerega je razvidno,
da imajo sedež podjetja v Republiki Sloveniji ter potrdilom o plačilu varščine;
– fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in se izkažejo s potrdilom o
državljanstvu Republike Slovenije ter potrdilom o plačilu varščine.
b) Nakup nepremičnine se opravi po sistemu “videno – kupljeno”, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
c) Na javni dražbi bo uspel ponudnik, ki
bo ponudil najvišjo kupnino.
č) Prodajno pogodbo mora najugodnejši
ponudnik s prodajalcem skleniti v 15 dneh
po prejemu obvestila o izbiri.
Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, bodo o izbiri obveščeni
takoj, vsi ostali ponudniki pa bodo o izidu
javne dražbe pisno obveščeni v roku 8 dni
od javnega odpiranja ponudb.
d) Če najugodnejši ponudnik v roku 15
dni po končani javni dražbi ne bo podpisal
prodajne pogodbe ali ne bo plačal kupnine
v določenem roku, bo pogodba razveljavljena, varščina pa zadržana.
e) Prodajalec bo izročil kupcu nepremičnino prosto bremen v last in posest takoj po
plačilu celotne kupnine, vknjižbo lastninske
pravice v zemljiško knjigo na ime kupca pa
bo predlagal takoj po overitvi pogodbe pri
notarju.
f) Vsi dodatni podrobnejši podatki in informacije so dostopni na sedežu Občinske
uprave občine Tolmin, Tolmin, Ulica Padlih
borcev 2, tel. 05/38-19-514. Ogled nepremičnin je možen po dogovoru.
Občina Tolmin
Ob-39459
Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, 1290
Grosuplje, na podlagi sklepa Občinskega
sveta občine Grosuplje z dne 4. 10. 2000
objavlja
javno dražbo
za prodajo poslovnih prostorov
upravne stavbe, Kolodvorska 2,
Grosuplje (zgradba sedanje Občine
Grosuplje)
1. Predmet prodaje je poslovni objekt
upravne stavbe, Kolodvorska 2, Grosuplje,
lociran na zemljišču parc. št. 1273 k.o. Grosuplje-naselje, št. ZK vl. 792, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem (zgradba sedanje Občine Grosuplje). Vsa zemljišča in
poslovni prostori (etažna lastnina) so zemljiško-knjižno urejeni in prosti vseh bremen.
2. Poslovnih površin je 1922,26 m2, in
sicer: v kletnih prostorih: 187,46 m2, v pritličju: 605,71 m2, v nadstropju 548,57 m2 in v
mansardi: 580,52 m2. Skupno je 49 poslovnih prostorov, med katerimi sta tudi dve elitni
sejni sobi, več elitnih pisarn in elitnih poslovnih prostorov za mirno dejavnost. Poslovni
prostori so opremljeni, vendar oprema ni zajeta v izklicni ceni, temveč je predmet nadaljnjega dogovora. Pripadajoče funkcionalno
zemljišče obsega 2323 m2.
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3. Izklicna cena je: 333,531.299 SIT.
4. Osnovni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki se izkažejo
s potrdilom o državljanstvu Republike Slovenije.
Zastopniki fizičnih oseb morajo na javni
dražbi predložiti pisno pooblastilo. Zakoniti
zastopniki pravnih oseb pa morajo poleg
pisnega pooblastila predložiti še overjen izpis iz sodnega registra.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe vplačati varščino v višini 10% izklicne
cene na žiro račun Občine Grosuplje, št.
50130-630-810272, s sklicem na št. 00
2000-12 in pripisom za javno dražbo –
občina, v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v istem
roku oddati pisno vlogo, z priloženimi potrdili in z oznako »za javno dražbo – občina«.
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v osmih dneh po javni dražbi ter plačati celotno kupnino v roku 15 dni
po sklenitvi pogodbe, sicer se šteje, da je
odstopil od nakupa. V tem primeru plačana
varščina zapade v korist prodajalca.
Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli,
bomo varščino brez obresti vrnili v roku 5 dni.
Kupec mora plačati davek na promet nepremičnin in vse stroške v zvezi s prenosom
lastništva.
5. Drugi pogoji
V primeru večjega števila dražiteljev, se
bo izklicna cena povečevala za 100.000 SIT.
Dražitelji so seznanjeni, da 441,69 m2
neto koristnih poslovnih površin uporablja
Upravna enota Grosuplje. Prodajalec si pridržuje pravico, da poslovnega objekta ne
odproda nobenemu dražitelju. V tem primeru bo dražiteljem vrnil varščino brez obresti
v petih dneh po javni dražbi.
Prodajalec si v primeru odprodaje poslovnega objekta pridržuje predkupno pravico za dobo treh let po sklenitvi kupoprodajne pogodbe.
6. Javna dražba bo v torek, 12. 12.
2000 ob 10. uri, v prostorih Občine Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje – sejna soba / I. nadstropje.
7. Vse dodatne informacije so na voljo
po tel. 01/786-12-11 in 01/786-21-07.
Po predhodnem dogovoru je mogoč tudi
ogled poslovnega objekta.
Občina Grosuplje
Ob-39460
Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, 1290
Grosuplje, na podlagi sklepov Občinskega
sveta občine Grosuplje z dne 15. 4. 1998
in 25. 10. 2000, objavlja
javno dražbo
za prodajo večstanovanjskega objekta
Sp. Slivnica 12, Grosuplje in
nepozidano stavbno zemljišče v k.o.
Grosuplje–naselje
1. Predmet prodaje je:
A) Večstanovanjski objekt Sp. Slivnica
12, Grosuplje, lociran na zemljišču parc.
št. 47/2 k.o. Slivnica v izmeri 672 m 2 in
zemljišče parc. št. 47/17 v izmeri 166 m2.
Objekt je v neposredni bližini lokalne ceste
Grosuplje–Sp. Slivnica ter obseg tri etaže
in sicer: delno vkopano klet z garažo, pritličje s hodnikom in dvema stanovanjema ter
nadstropje, kjer je urejeno eno stanovanje
za izklicno ceno 13,774.361 SIT.

B) Nepozidano stavbno zemljišče parc.
št. 1933/1 njiva 3r v izmeri 56 m2 za izklicno ceno 300.485 SIT.
2. Osnovni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki se izkažejo
s potrdilom o državljanstvu Republike Slovenije.
Zastopniki fizičnih oseb morajo na javni
dražbi predložiti pisno pooblastilo. Zakoniti
zastopniki pravnih oseb pa morajo poleg
pisnega pooblastila predložiti še overjen izpis iz sodnega registra. Dražitelji morajo
pred pričetkom dražbe vplačati varščino v
višini 10% izklicne cene na žiro račun Občine Grosuplje, št. 50130-630-810272 s
sklicem na št. 00 2000-12 in pripisom za
javno dražbo, v roku 15 dni po objavi v
Uradnem listu RS in v istem roku oddati
pisno ponudbo v zapečateni kuverti z oznako “za ponovno javno dražbo – Sp. Slivnica
12, oziroma za javno dražbo – nepozidano
stavbno zemljišče”.
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v osmih dneh po javni dražbi ter plačati celotno kupnino v roku 15 dni
po sklenitvi pogodbe, sicer se šteje, da je
odstopil od nakupa. V tem primeru plačana
varščina zapade v korist prodajalca.
Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, bomo varščino brez obresti vrnili v roku
5 dni.
Kupec mora plačati davek na promet nepremičnin in vse stroške v zvezi s prenosom
lastništva.
3. Drugi pogoji
V primeru večjega števila dražiteljev, se
bo izklicna cena povečevala za 100.000
SIT pri stanovanjskem objektu in pri nepozidanem stavbnem zemljišču v k.o. Grosuplje-naselje za 20.000 SIT.
Dražitelji so seznanjeni, da v večstanovanjskem objektu obstajajo tri stanovanja in
da so v dveh stanovanjih nastanjeni stanovalci za določen čas, za čas zaposlitve v
osnovni šoli, v enem stanovanju pa za določen čas, do 15. 7. 2001. Prav tako so
dražitelji seznanjeni tudi s tem, da se skladno s stanovanjskim zakonom najemnikom
večstanovanjskega objekta, ki je predmet
prodaje, položaj iz najemnega razmerja ne
sme poslabšati.
Prodajalec si pridržuje pravico, da večstanovanjskega objekta ali nepozidanega
stavnega zemljišča v k.o. Grosuplje-naselje
ne odproda nobenemu dražitelju. V tem primeru bo dražiteljem vrnil varščino brez obresti v petih dneh po javni dražbi.
Prodajalec si v primeru odprodaje večstanovanjskega objekta pridržuje predkupno
pravico za dobo treh let po sklenitvi kupoprodajne pogodbe.
4. Javna dražba bo v torek, 12. 12.
2000 ob 12. uri v prostorih Občine Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje – sejna
soba / I. nadstropje.
5. Vse dodatne informacije so na voljo
po tel. 01/786-12-11. Po predhodnem dogovoru je mogoč tudi ogled objekta oziroma zemljišča.
Občina Grosuplje
Ob-39482
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 2000/00882 z dne 17. 8.
2000 pri subjektu vpisa Lesna industrija
Idrija, d.o.o., pod vložno številko
1/00130/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča začetek likvidacijskega postopka
nad subjektom. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000,
pod št. Rg-11138.
Likvidacijski upravitelj Ivan Kokošin
Fon, Gregorčičeva 8, Tolmin poziva vse
upnike, da prijavijo svoje terjatve na dan
17. 8. 2000 likvidacijskemu upravitelju v
roku 30 dni od dneva objave tega oklica.
Prijave je potrebno vložiti v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in jih poslati na naslov likvidacijskega upravitelja Gregorčičeva 8,
Tolmin.
Likvidacijski upravitelj poziva dolžnike, da
takoj poravnajo svoje dolgove do likvidacijske mase.
Lesna industrija Idrija, d.o.o.,
v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
Ivan Kokošin Fon

Izgubljene listine
Štampiljke
Delo Prodaja, d.d., Ljubljana, preklicuje
štampiljko z vsebino: DELO-PRODAJA,
d.d., Kiosk Pri Mercator, Ljubljana.
Ob-39316
SIJANTA PAVEL, Polje, Cesta VI/6, Ljubljana-Polje, štampiljko z napisom SIJANTA
d.o.o. Ljubljana Polje - zarobljeni trikotnik,
velikosti 50 - 60 x 30 mm. gng-41019
SIJANTA PAVEL, Polje, Cesta VI/6, Ljubljana-Polje, štampiljko z napisom Banske
stavby a. s. Podružnica Ljubljana Proletarska 4 1110 Ljubljana, zarobljeni trikotnik,
velikosti 45 x 25 mm. gnf-41020
Sitografika Koren, Matjaž Koren, s.p.,
Ljubljana, preklicuje štampiljko z vsebino:
SITOGRAFIKA, MATJAŽ KOREN s.p., 1210
Ljubljana, Kolesarska pot 4, Tel./fax:
061/1526 770, GSM: 041/630 774.
Ob-39315
Študentska organizacija veterinarske fakultete, Gerbičeva 60, Ljubljana, štampiljko
okrogle oblike premera 30 mm z napisom
VETERINARSKA FAKULTETA V LJUBLJANI, ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA, v sredini je bil grb Slovenije. gns-41186
Zavod RS za transfuzijo krvi Ljubljana,
Šlajmerjeva 6, preklicuje štampiljko okrogle
oblike s polkrožnim napisom Republika Slovanija po zunanjem obodu in Zavod RS za
transfuzijo krvi po notranjem obodu ter z
napisom Ljubljana, po sredini štampiljke ter
številka 6. Ob-39313

Priglasitveni list
Dugalič Milena, Štrekljeva ulica 76, Maribor, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
047619/2035/01-52/1995, izdana dne
11. 2. 1997. gnt-40827
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Hadžić Kasim s.p., Čevljarska 36, Koper - Capodistria, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 053995/3206/01-27/2000, izdana dne 2. 8. 2000. gnd-41168
Horvat Ladislav, Ulica Saše Deva 21,
Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-4624/96, izdan dne 3. 5. 1996.
gnb-40945
Hudoklin Anton s.p., Loka 18, Šentjernej, priglasitveni list, opravilna št.
038/1045-94, izdan dne 20. 8. 1994.
gns-41053
Kamenšek Jožef, Štantetova 32, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-3317/95,
izdan dne 1. 1. 1995. gnp-41331
Kralj Marjan s.p., CBE 45, Metlika, priglasitveni list, opravilna št. 34-0405/97, izdan dne 1. 6. 1997. gnr-41054
Kregel Anton s.p., Biška vas 4/a, Mirna
Peč, priglasitveni list, opravilna št.
038/0707-94, izdan dne 29. 6. 1994.
gnd-40793
Miklič Robert s.p., Na Lazu 25, Novo
mesto, priglasitveni list, opravilna št.
038-2497-00, izdan dne 26. 7. 2000.
gnz-41171
Pejanovič Zoran, Regentova 3, Ankaran
- Ankarano, priglasitveni list, opravilna št.
41-1078/2000, izdan dne 3. 5. 2000.
gnz-40796
Pevc Tončka, Golo Brdo 45, Medvode,
priglasitveni list, opravilna št. 127-94 , mat.
št. 5888495, izdan dne 3. 6. 1994.
gnx-41298
Pikon Igor, A. Travna 21, Jesenice, priglasitveni list, opravilna št. 14-0766/95, izdan dne 20. 12. 1995. gnc-41169
Stankovič Andreja, Ragovska 1, Novo
mesto, priglasitveni list, opravilna št.
038/1143-94, izdan dne 27. 7. 1994.
gnc-40794
Šolaja Zdenka, Mlinska 1, Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 064-4223/95.
gnb-40795
Vrečko Brigita, Na pristavi 30, Laško,
priglasitveni list, opravilna št. 20-0517/96,
izdan dne 1. 9. 1996 pri DURS DU Celje,
izpostava Laško. gni-40788
Zajc Cokan Katjuša, Bilečanska ulica 2,
Ljubljana,
obrtno
dovoljenje,
št.
031447/3087/00-38/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnj-40937

Potne listine
Abdić Hazm, Zelena pot 11, Ljubljana,
potni list, št. BA 522285, izdala UE Ljubljana. gnj-41162
Abdić Zdravka, Zelena pot 11, Ljubljana, potni list, št. AA 717595, izdala UE
Ljubljana. gni-41163
Ahačič Margareta, Blejska cesta 3, Tržič, potni list, št. AA 118172, izdala UE
Tržič. gny-40972
Atanasov Vladimir, Vičava 61, Ptuj, potni
list, št. AA 988646, izdala UE Ptuj.
gny-41247

Azizi Zenun, Šutna 28, Kamnik, potni
list, št. CA 9054, izdala UE Kamnik.
gnf-41391
Barić Josip, Ozeljan 28/a, Šempas, maloobmejno prepustnico, št. AI 42777, izdala UE Nova Gorica. gnz-41121
Beravs Tanja, Vrbnje 7/a, Radovljica,
potni list, št. BA 639348, izdala UE Radovljica. gnq-41105
Bevk Matjaž, Hotavlje 8/a, Gorenja vas,
potni list, št. BA 631781, izdala UE Škofja
Loka. gnj-41037
Blagojčević Fuad, Jarška 22, Ljubljana,
potni list, št. BA 901599, izdala UE Ljubljana. gnl-40985
Božič Gregor, Parecag 130, Sečovlje Sicciole, potni list, št. BA 762376, izdala
UE Piran. gnr-41129
Božič Jakob, Parecag 130, Sečovlje Sicciole, potni list, št. BA 912204, izdala
UE Piran. gnq-41130
Božovič Nevenka, Hudovernikova 4,
Ljubljana, potni list, št. AA 304935, izdala
UE Ljubljana. gnr-40929
Bučar Jožica, Brezovska gora 30, Leskovec pri Krškem, potni list, št. AA
943140, izdala UE Krško. gnz-41321
Burgar Janez, Medno 12, Ljubljana-Šentvid, potni list, št. BA 974052, izdala UE
Ljubljana. gnv-41100
Cerle Verica, Na bregu 1, Krško, potni
list, št. BA 121958, izdala UE Krško.
gnn-41033
Čop Mihael, Ptujska cesta 35/a, Gornja
Radgona, potni list, št. AA 321437, izdala
UE Gornja Radgona. gnw-41049
Dolinšek Martin, Ribniki 14, Sevnica,
potni list, št. AA 353684, izdala UE Sevnica. gnz-40971
Donoša Fredi Franc, Prvomajska 20,
Murska Sobota, potni list, št. AA 4201000,
izdala UE Murska Sobota. gng-40940
Drinovec Izidor, Okroglo 24, Naklo, potni list, št. CA 16436, izdala UE Kranj.
gnd-41268
Džurdžević Radoslav, Črmošnjice 25/a,
Črnomelj, potni list, št. BA 724735, izdala
UE Črnomelj. gnx-41248
Đorđić Zoran, Hudovernikova ulica 11,
Ljubljana, potni list, št. CA 33641, izdala
UE Ljubljana. gnn-41083
Feratović Amel, Valjavčeva ulica 5, Kranj,
potni list, št. BA 551886, izdala UE Kranj.
gnm-40963
Flajs Kazimir, Pod vrbami 10, Ljubljana,
potni list, št. AA 76346, izdala UE Ljubljana.
gnn-41333
Franič Marko, Adamičeva 13, Ljubljana,
potni list, št. AA 818300, izdala UE Ljubljana. gnv-40825
Fucka Eva, Lokev 208, Lokev, potni list,
št. BA 846502, izdala UE Sežana.
gno-40857
Fucka Sandra, Lokev 208, Lokev, potni
list, št. AA 673264, izdala UE Ljubljana.
gnp-40856
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Gagović Božo, Trebinjska 15, Ljubljana,
potni list, št. BA 707673, izdala UE Ljubljana. gnu-40951
Galin Tomaž, Parmova 7, Domžale, potni list, št. BA 398762, izdala UE Domžale.
gny-40997
Gril Peter Vito, Rožna dolina 5, Grosuplje, potni list, št. AA 943361, izdala UE Grosuplje. gnr-41329
Hađi Balija, Zakotnikova ulica 1, Ljubljana, potni list, št. BA 663981, izdala UE
Ljubljana. gnz-41146
Hočuršćak Božidar, Dolgovaške Gorice 255, Lendava - Lendva, potni list, št.
BA 559900, izdala UE Lendava.
gni-41263
Horvat Stanko, Ulica miru 17, Ljubljana,
potni list, št. BA 102179, izdala UE Ljubljana. gnn-41258
Ivanovič Milena, Jamova cesta 63, Ljubljana, potni list, št. AA 448616, izdala UE
Ljubljana. gnn-40933
Jež Vlasta, Pod gozdom 8/a, Ljubljana,
potni list, št. AA 873539, izdala UE Ljubljana. gnc-40994
Juriševič Zdravko, Dol pri Hrastovljah 44,
Pobegi, maloobmejno prepustnico, št. AI
36767, izdala UE Koper. gnv-40850
Juvan Maja, Na Brežini 6, Ljubljana, potni list, št. BA 984560, izdala UE Ljubljana.
gns-40878
Kabur Ana, Na Obrh 17, Metlika, potni
list, št. BA 458566, izdala UE Metlika.
gnd-41193
Karnovšek Mateja, Rožna ulica 12, Šempeter v Savinjski dolini, potni list, št. BA
193529, izdala UE Žalec. gnh-40864
Klemenšek Viljem, Solčava 50/a, Solčava, potni list, št. BA 979790, izdala UE
Mozirje. gnq-41155
Knez Vasja, Čopova ulica 3, Žalec, potni
list, št. BA 852519, izdala UE Žalec.
gnp-41031
Kobilica Žiga, Ulica Gubčeve brigade
98, Ljubljana, potni list, št. AA 111352,
izdala UE Ljubljana. gnj-41212
Kocjančič Dragica, Dolga reber 33/b,
Koper - Capodistria, potni list, št. AA
209718, izdala UE Koper. gnl-41235
Košir David, Vojkova 73, Ljubljana, potni
list, št. BA 769776, izdala UE Ljubljana.
gnd-41118
Kovačič Barbara, Tkalska ulica 5, Celje,
potni list, št. BA 564938, izdala UE Celje.
gnx-41273
Kovačič Gorazd, Rakitna 112, Preserje,
potni list, št. BA 738675, izdala UE Ljubljana. gnx-40998
Krajnik Martina, Cankarjeva 24, Nova
Gorica, potni list, št. BA 839193, izdala UE
Nova Gorica. gng-41115
Kreft Adrijano, Panonska 7/a, Beltinci,
potni list, št. BA 692211, izdala UE Murska
Sobota. gno-41332
Križnik Fanika, Kostanjek 11, Krško, potni list, št. BA 429358, izdala UE Krško.
gnl-41035
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Krulec Rok, Zagrad 6, Celje, potni list, št.
BA 292049, izdala UE Celje. gnb-41270
Lavš Franc, Pšata 37, Dol pri Ljubljani,
potni list, št. AA 177817, izdala UE Domžale. gnq-41259
Lipovž Matija, Dalmatinova ulica 10,
Ljubljana, potni list, št. BA 588460, izdala
UE Ljubljana. gnv-41125
Lovreković Tjaša, Na brajdi 8, Ajdovščina, potni list, št. BA 77289, izdala UE Ajdovščina. gnf-41341
Lukman Mirko, Lačaves 57, Kog, potni
list, št. AA 482547, izdala UE Ormož.
gnh-41089
Malešević Joka, Jakčeva 8, Ljubljana,
potni list, št. AA 527056, izdala UE Ljubljana. gnp-40981
Marić Dijana, Vožarski pot 8, Ljubljana,
potni list, št. BA 827891, izdala UE Ljubljana. gnv-41000
Medič Igor, Reteče 154, Škofja Loka,
potni list, št. AA 230449, izdala UE Škofja
Loka. gnn-41383
Medić Džemil, Polanškova ulica 32,
Ljubljana, potni list, št. BA 898288, izdala
UE Ljubljana. gng-41040
Melanšek Branko, Sv. Danijel 31, Dravograd, potni list, št. BA 690305, izdala UE
Dravograd. gnj-40862
Mešiček Klavdija, Gornji Leskovec 2, Krško, potni list, št. BA 618834, izdan 30. 5.
1997 pri MZZ RS. gnf-40866
Mihalić Katarina, Ponova vas 10/a, Grosuplje, potni list, št. BA 678096, izdala UE
Grosuplje. gnd-40993
Mihorič Ignac, Spodnje Dule 19, Krško,
potni list, št. AA 476318, izdala UE Krško.
gny-41322
Mlakar Mateja, Cesta na stadion 18, Kočevje, potni list, št. BA 696714, izdala UE
Kočevje. gni-41338
Munh Srečko, Pot Sv. Antona 1, Idrija,
potni list, št. CA 4377, izdala UE Idrija.
gnu-41401
Novak Medič Milena, Reteče 154, Škofja Loka, potni list, št. AA 230450, izdala UE
Škofja Loka. gno-41382
Ogrinc Pugelj Petra, Turjak 36, Turjak,
potni list, št. BA 898328, izdala UE Ljubljana. gns-41403
Oletič Jožef, Hotiza 102, Lendava - Lendva, potni list, št. BA 390168, izdala UE
Lendava. gnf-41241
Palikuća Branka, Cesta 4. maja 70, Cerknica, potni list, št. BA 925850, izdala UE
Cerknica. gnt-41127
Pavel Viljem, Polana 17, Murska Sobota, potni list, št. AA 466553, izdala UE Murska Sobota. gnm-41334
Pečavar Mirjana Minna, Hrast pri Jugorju 19, Suhor, potni list, št. BA 458745,
izdala UE Metlika. gnw-41124
Petrovič Dejan, Istrska cesta 15, Koper
- Capodistria, potni list, št. BA 761382,
izdala UE Koper. gng-41015
Plestenjak Jožef, Cesta dveh potokov 2,
Dobrova, potni list, št. AA 674777, izdala
UE Ljubljana. gnm-40988

Podgorelec Jolanda, Gallusova 6, Piran
- Pirano, potni list, št. BA 402572, izdala
UE Piran. gnx-41123
Podobnik Ana, Poljubinj 14, Tolmin, potni list, št. BA 491881, izdala UE Tolmin.
gnn-41233
Podobnik Ana, Poljubinj 14, Tolmin, maloobmejno prepustnico, št. AI 98985, izdala UE Tolmin. gnm-41234
Polenčič Aljoša, Kostanjeviška 22, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
43873, izdala UE Nova Gorica. gnk-41011
Prčetić Slavoljub, Kebetova ulica 1,
Kranj, potni list, št. BA 992850, izdala UE
Kranj. gne-41092
Prešeren Damjana, Gornji trg 13, Ljubljana, potni list, št. BA 885919, izdala UE
Ljubljana. gnt-41102
Pristovšek Vodušek Stanislava, Mestni
trg 12, Ljubljana, potni list, št. BA 480950,
izdala UE Ljubljana. gnq-40880
Puhan Jožef, Bogojina 67, Bogojina,
potni list, št. AA 994659, izdala UE Murska
Sobota. gnr-41029
Puhan Majda, Bogojina 67, Bogojina,
potni list, št. AA 994611, izdala UE Murska
Sobota. gns-41028
Rabič Draga, Koroška Bela, C. V. Svetina 14, Jesenice, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št. 57/2000. gnk-41336
Re Angela, Ulica svobode 21, Piran Pirano, potni list, št. BA 912110, izdala UE
Piran. gnp-41131
Rudan Nataša, Cankarjeva 74, Nova Gorica, potni list, št. AA 888015, izdala UE
Nova Gorica. gno-41232
Runić Božidar, Prvomajska ulica 10,
Ljubljana, potni list, št. BA 129867, izdala
UE Ljubljana. gny-40947
Sekula Andrejka, Kumrovška ulica 15,
Ljubljana, potni list, št. AA 112299, izdala
UE Ljubljana. gno-41007
Simonič Karin, Sernčeva 11, Maribor,
potni list, št. BA 700357, izdala UE Maribor. gni-41138
Slapar Valentin Jernej, Trg Prešernove
brigade 3, Kranj, potni list, št. AA 816395,
izdala UE Kranj. gnk-41240
Sojer Marko, Tbilisijska ulica 144, Ljubljana, potni list, št. AA 128434, izdala UE
Ljubljana. gnn-41208
Strniša Ljudmila, Neubergerjeva 6, Ljubljana, potni list, št. AA 823019, izdala UE
Ljubljana. gnq-41405
Suhadolnik Andrej, Ulica dr. Bogomira
Magajne 14, Divača, potni list, št. BA
568801, izdala UE Sežana. gnb-41024
Svetličič David, Triglavska 10, Idrija,
potni list, št. AA 948792, izdala UE Idrija.
gnm-41109
Tivadar Tine, Pot čez gmajno 101, Ljubljana, potni list, št. AA 293445, izdala UE
Ljubljana. gnd-41222
Tomc Petra, Križevniška vas 52, Metlika, potni list, št. AA 119694, izdala UE
Metlika. gns-41228
Trstenjak Elizabeta, Pavlovci 30, Ormož, potni list, št. BA 599272, izdala UE
Ormož. gne-41117

Stran

10526 / Št. 108 / 24. 11. 2000

Urzi Felicita, Obala 125, Portorož - Portorose, potni list, št. BA 233497, izdala
UE Koper. gnq-40855
Varga Aleksander, Lendavske Gorice
244, Lendava - Lendva, potni list, št. BA
559300, izdala UE Lendava. gnh-41239
Velagić Edin, Ulica IX. korpusa 20, Izola - Isola, potni list, št. BA 762806, izdala
UE Izola. gnw-40849
Verbič Primož, Spodnji Brnik 15, Cerklje na Gorenjskem, potni list, št. AA
406609, izdala UE Kranj. gnz-40996
Vidic Miran, Poljšica pri Gorjah 69,
Zgornje Gorje, potni list, št. AA 349017,
izdala UE Radovljica. gnu-41001
Vuković Elmin, Kamnica 18, Dol pri
Ljubljani, potni list, št. BA 679846, izdala
UE Ljubljana. gno-41282
Zakošek Štefanija, Kostanjek 12, Krško, potni list, št. AA 633340, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnf-40791
Zakrajšek Danjel, Kovorska cesta 23,
Tržič, potni list, št. BA 676253, izdala UE
Tržič. gnx-41348
Zalokar Marko, Partizanska cesta 9,
Moravče, potni list, št. BA 251786, izdala
UE Domžale. gnz-41396
Zupančič Andraž, Spodnje Pirniče 8/a,
Medvode, potni list, št. AA 19687, izdala
UE Ljubljana. gnb-40995
Žagar Alenka, Ručigajeva 40, Kranj,
potni list, št. BA 800937, izdala UE Kranj.
gnc-40969
Žebovec Rajko, Stara cesta 11, Naklo,
potni list, št. BA 350168, izdala UE Kranj.
gne-41192
Živković Milan, Ulica osvobodilne fronte 13, Izola - Isola, potni list, št. BA
764479, izdala UE Izola. gnr-41229
Živković Milica, Ulica osvobodilne fronte 13, Izola - Isola, potni list, št. AA
503318, izdala UE Izola. gnq-41230
Žnidarčič Rok, Cesta ob Soči 8, Anhovo, potni list, št. BA 449218, izdala UE
Nova Gorica. gnb-41120

Osebne izkaznice
Badovinac Andreja, Drašiči 20, Metlika,
osebno izkaznico, št. 309640. gnx-41148
Bajc Alojzija, Ul. 28. maja 17, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 387994.
gnd-41393
Beber Terezija, Viška 49/c, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 94494. gnt-41252
Beravs Tanja, Vrbnje 7/a, Radovljica,
osebno izkaznico, št. 136296. gnv-41104
Berger Konstanca, Prušnikova 49, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
100268. gnk-41236
Bitenc Milan, Na jami 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 60622. gns-41253
Bizjak Urška, Jama 46, Mavčiče, osebno izkaznico, št. 401591. gns-40828
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Bozja Anton, Ljubljanska 91, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št. 429144.
gnt-41402
Božič Martin, Milana Majcna 2, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 437319.
gnc-41319
Brumen Daniel, Kregarjeva 18, Brežice,
osebno izkaznico, št. 237243. gno-41107
Brumen Srečko, Polzela 206, Polzela,
osebno izkaznico, št. 369651. gnq-40830
Bulič Milan, Zasip, Polje 22, Bled, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS,
št.102/2000. gnw-41224
Butinar Nataša, Smaregljeva 23, Izola Isola, osebno izkaznico, št. 145466.
gnv-41250
Cigale Maksimiljan, Bevkova ulica 3, Velenje, osebno izkaznico, št. 13159.
gnu-41326
Čerenak Angela, Polže 3, Nova Cerkev,
osebno izkaznico, št. 444758. gny-41022
Černič Boža, Zrinjskega 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 83964. gnv-41300
Čibej Alenka, Mlinska pot 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 275789. gnf-41091
Dren Jože, Škale 143, Velenje, osebno
izkaznico, št. 125384. gnq-41030
Đukić Dragan, Jakčeva 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 299396. gnf-40891
Furza Regina Kaziemera, Industrijska
20, Maribor, osebno izkaznico, št. 331175.
gnv-41050
Golob Tomaž, Šimkova 18, Maribor, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS,
št.72/2000. gnl-41135
Golob Vlado, Partizanska 1, Maribor,
osebno izkaznico, št. 117078. gnl-40860
Govc Eržen Jana, Cvetlična ulica 29,
Celje, osebno izkaznico, št. 256985.
gnf-40941
Gregorčič Renata, Šeškova 30, Kočevje, osebno izkaznico, št. 259064.
gnc-41119
Hajdnik Kristijan, Na hribu 22, Poljčane,
osebno izkaznico, št. 137256. gnw-41249
Hren Marta, Jamniška cesta 4, Zreče,
osebno izkaznico, št. 351488. gnx-40973
Hrovat Robert, Spodnje Roje 3, Šempeter v Savinjski dolini, osebno izkaznico, št.
264559. gnc-41219
Janežič Roman, Bilečanska ulica 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 27407.
gnh-41214
Janža Marija, Zorana Velnarja 26, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 286575.
gni-41013
Japelj Pavla, Potrčeva 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 106818. gnm-40884
Jost Monika, Strtenica 8, Sveti Štefan,
osebno
izkaznico,
št.
320554.
gnw-41274
Jurgec Ana, Pristava 30, Cirkulane,
osebno izkaznico, št. 160966. gno-41132
Juvan Marija, Obirska 23/a, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
286342.
gnm-41084

Keček Robert, Hum pri Ormožu 20, Ormož, osebno izkaznico, št. 140216.
gny-41226
Klemenšek Viljem, Solčava 50/a, Solčava, osebno izkaznico, št. 334563.
gnp-41156
Kokot Miljenko, Drenovec 10, Zavrč,
osebno izkaznico, št. 368548. gns-41128
Kolar Klaudia, Trubarjeva 9, Ptuj, osebno izkaznico, št. 173909. gne-40842
Koren Vesna, Zg. Leskovec 18/c, Zgornji Leskovec, osebno izkaznico, št.
385724. gne-41042
Korošec Maks, Prevoje pri Šentvidu 1/a,
Lukovica, osebno izkaznico, št. 91522.
gnz-40846
Korošec Slavica, Spodnje Pirniče 19/f,
Medvode, osebno izkaznico, št. 231585.
gnm-41209
Kosič Andrej, Dutovlje 40/g, Dutovlje,
osebno izkaznico, št. 181615. gnd-41218
Kralj Simon, Dol 12, Pristava pri Mestinju, osebno izkaznico, št. 10024.
gng-41140
Kujavec Anton, Mezgovci ob Pesnici 27,
Dornava, osebno izkaznico, št. 105765.
gnd-41343
Kukovec Martina, Prvenci 18, Markovci,
osebno izkaznico, št. 351010. gns-40853
Kumer Ivan, Rožičeva ulica 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 65878. gnf-41166
Lampret Metka, Pot na Hreše 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 383212.
gnh-40989
Lepojić Vesna Ana, Glinškova ploščad
7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 83944.
gnh-41314
Leskovec Andraž, Rudarjevo 23/a, Črna na Koroškem, preklic osebne izkaznice,
objavljen v Ur. l. RS, št.14/2000.
gnl-41285
Luznar Vojeslav Franc, Runkova 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 300152.
gno-41257
Maglica Berta, Soška 1, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 44390.
gny-41122
Majcenovič Karolina, Nikova 3, Lenart v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
000111741. m-1884
Malešević Joka, Jakčeva 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 219446. gno-40982
Merela Marjan, Zgornja Javoršica 3, Moravče, osebno izkaznico, št. 285860.
gnm-40834
Možek Jožica, Ane Ziherlove 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 459610.
gni-41088
Muzlovič Andrej, Zg. Škofije 31, Škofije,
osebno izkaznico, št. 341892. gny-40847
Nartnik Ivanka, Sveta Barbara 17, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 48610.
gnr-41154
Novak Marija, Zrkovci 75, Maribor,
osebno izkaznico, št. 96377. gnz-41271
Ogrinc Vida, Uica pod Perkolico 2, Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št. 315602.
gnr-40958
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Oranič Anica, Planinska pot 1, Križe,
osebno izkaznico, št. 172899. gng-40790
Ornik Ana, Ledinek 47, Sv.Ana v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 4804.
m-1947
Oset Boštjan, Krajnčica 12, Šentjur,
osebno izkaznico, št. 456295. gnw-40974
Ostrovška Zdenko, Na livado 8, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 434155.
gnd-41143
Pajić Hasan, Savska 4/a, Lesce, osebno izkaznico, št. 24872. gnc-40844
Pašič Nada, Brezje pri Vinjem vrhu, Semič, osebno izkaznico, št. 309427.
gng-41340
Pernat Marija, Sp. Velka 34, Zgornja Velka, osebno izkaznico, št. 264349. m-1922
Pogačar Tatjana, Zvirče 89, Tržič, osebno izkaznico, št. 83102. gng-41265
Poročnik Zlatko, Šentjanž 56, Dravograd,
osebno izkaznico, št. 393109. gnf-41266
Praprotnik Martina, Ročevnica, Na jasi
21, Tržič, osebno izkaznico, št. 280430.
gnw-41149
Pšeničnik Adrijana, Ulica heroja Jevtiča
6, Maribor, osebno izkaznico, št. 322443.
gni-40967
Radovanović Ferdinanda Nada, Bratov
Učakar 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
259270. gnd-41243
Raušl Denis, Poštna ulica 5, Središče
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 201639.
gnx-40848
Repanšek Frančiška, Medno 42/b, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
295824. gni-41313
Repič Aleš, Kidričeva 27, Kranj, osebno
izkaznico, št. 87457. gnh-41264
Rihar Vera, Rožna dolina, Cesta XIX/2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 137634.
gnd-41026
Rojec Levičar Polonca, Valvasorjeva ulica 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
427168. gnx-41048
Rus Dušan, Gledališka pot 12, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 9214.
gnf-41016
Sabol Emil, Koroška 47, Maribor, osebno izkaznico, št. 000156282. m-1887
Sakelšek Zlatko, Strajna 18, Podlehnik,
osebno izkaznico, št. 292083. gnd-40843
Sekula Andrejka, Kumrovška ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 126636.
gnp-41006
Seliškar Matjaž, Dragomer 26, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
346034. gnb-41095
Skale Jože, Ižanska cesta 46, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 276608. gnp-41381
Smogavec Štefanija, Pivola 13, Hoče,
osebno izkaznico, št. 85938. gnf-41216
Snoj Tadej, Cesta Cirila Kosmača 55/j,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 3136777.
gng-40840
Strniša Ljudmila, Neubergerjeva 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 195275.
gnr-41404
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Šimić Sanja, Šmihel 11, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 364936. gnt-41227
Štancar Albert, Pod Jezom 32, Ljubljana, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur.
l. RS, št.100/2000. gnk-41311
Štefanič Gabrijela, Dalmatinova ulica 6,
Radenci, osebno izkaznico, št. 282315.
gnv-41150
Tarlać Milan, Dom in vrt 14, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 204469. gnm-40859
Tramte Roman, Dragočajna 26, Smlednik, preklic osebne izkaznice, objavljen v
Ur. l. RS, št.105/2000. gnj-40987
Učakar Andrej, Šmartinska 186, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 283099. gnt-40977
Urzi Felicita, Obala 125, Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št. 183180.
gnr-40854
Velimirović Karla, Clevelandska 21/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 124901.
gnr-41304
Velušček Milva, Kolarska 11, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 249367.
gny-41147
Zalar Mojca, Ribenska 30, Bled, osebno izkaznico, št. 282930. gnn-41133
Zelnik Marija, Topniška 23, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 275314. gnn-41283
Zupančič Miha, Brezovo 26, Studenec,
osebno izkaznico, št. 265662. gni-41038
Žigart Ivana, Šarhova pot 6, Ruše, osebno izkaznico, št. 86346. gnn-41108

Vozniška dovoljenja
Ačko Marijana, Kopivnik 43/b, Fram,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
574130, reg. št. 48944, izdala UE Maribor. m-1967
Aram Marijan, Valvazorjeva 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. S
154595, reg. št. 33221, izdala UE Maribor. m-1904
Arko Boža, Gaj, Šarhova 48, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13447.
gnq-40955
Artič Ksenija, Ulica heroja Staneta 5, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1396820, izdala UE Žalec. gnw-41324
Bacciavila Aleš, Staneta Severja 11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 1378800, reg. št. 107922. m-1965
Bartolič Slavka, Ljubljanska c. 6, Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1206652, reg. št. 20458, izdala UE Grosuplje. gnj-41387
Begič Morgan, Oljčna pot 55, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
22730. gnq-41080
Belcl Avgust, Samova ulica 82, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEFGH, št. S 914102, reg. št. 30778,
izdala UE Maribor. m-1903
Beravs Tanja, Vrbnje 7/a, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

1162943, reg. št. 25129 - duplikat.
gnt-41106
Biščak Ivan, Polj, Cesta XXXVIII/12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 731522, reg. št. 140213, izdala UE
Ljubljana. gny-40976
Bizjak Urška, Jama 46, Mavčiče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1401625,
reg. št. 5267, izdala UE Kranj. gnr-40829
Blenkuš Gojmir, Ulica prvoborcev 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1244459, reg. št. 37560, izdala UE
Ljubljana. gnl-41085
Bobnar Adolf, Ljubljanska 18, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25228, izdala UE Novo mesto. gng-41065
Bogdanovski Goran, Veselova ulica
15/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 688735, reg. št. 182000, izdala UE Ljubljana. gnh-41139
Borota Bogdana, Hrvatini 104, Idrija,
vozniško dovoljenje, št. 22382. gny-41172
Božič Martin, Milna Majcna 2, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 40444. gnd-41293
Brancelj Janko, Breg pri Borovnici 20,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 2483, izdala UE Vrhnika. gno-41211
Brdnik Ivan, Gregorčičeva 14, Zgornja
Besnica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 12235. gnw-41174
Brumen Srečko, Polzela 206, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1294283, izdala UE Žalec. gnp-40831
Brus Branislav, Vrazova ulica 5, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 1004, izdala UE Gornja Radgona.
gnd-41068
Buhin Srečko, Trčova 283, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
441963, reg. št. 53444, izdala UE Maribor. m-1899
Cerjak Tanja, Ljubljanska 58, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 59037, reg.
št. 35754, izdala UE Celje. gns-41303
Cotelja Tomaž, Breg 153, Žirovnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1375099, izdala UE Radovljica. gnt-41377
Cukjati Beti, Ceglo 13/a, Dobrovo v Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
367159. gnl-41060
Čakš Boštjan, Japljeva 12, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg. št.
42831. gnx-41223
Čeh Franc, Spodnji Gasteraj 46, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001203162, reg. št. 7553.
m-1937
Čerenak Angela, Polže 3, Nova Cerkev,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1446249, reg. št. 45796. gnx-41023
Češarek Marjeta, Škrabčev trg 33, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4344, izdala UE Ribnica. gnk-40936
Čubrilo Maja, Stritarjeva ulica 11, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 16600, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnn-41158
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Domazet Saša, Jakčeva ulica 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1328226, reg. št. 227894, izdala UE Ljubljana. gnc-41094
Donoša Fredi Franc, Prvomajska 20,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
21595. gnq-41055
Draksler Marjan, V Loki 24, Brezovica
pri Ljubljani, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 101/2000.
gns-40978
Dretar Vesna, Prazna 13, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 874770,
reg. št. 106346, izdala UE Maribor.
m-1957
Drglin Darko, Novo Polje, Cesta XVII/8,
Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 847306, reg. št. 95543, izdala
UE Ljubljana. gnd-41318
Drk Branko, Brnica 9, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 2986,
izdala UE Hrastnik. gne-41292
Ferjan Manja, Zapuže 13/c, Begunje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 529759, reg. št. 3956. gnq-41180
Fijavž Edvard, Grajski trg 17, Vitanje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9875.
gns-41278
Frangež Ljubomir, Srednje 20, Bresternica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
878791, reg. št. 31078. m-1962
Fratnik Dimitrij, Vogrsko 76, Volčja Draga, vozniško dovoljenje, kat. ABC, št.
1241428. gnj-41062
Friškovec Primož, Cesta X/35, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1196132, reg. št. 21839, izdala UE Velenje. gnd-41043
Gaković Luka, Brajnikova ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1096955, reg. št. 213807, izdala UE Ljubljana. gnl-41385
Gamser Davorin, Pod vinogradi 63, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
493507, reg. št. 76820, izdala UE Maribor. m-1953
Gashi Adil, Kokrica, Cesta na Brdo 27,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1347757, reg. št. 51541, izdala UE
Kranj. gnh-41289
Gnidovec Matej, Omersova ulica 73,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 185306, reg. št. 164762, izdala UE
Ljubljana. gni-41238
Gojznik Edita, Brodarjeva 24, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 25510.
gne-41217
Gorenčič Rok, Pot na Vir 10, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1398156, reg. št. 19298, izdala UE Grosuplje. gnh-40939
Gostinčar Simona, Toplarniška 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
296787, reg. št. 152496, izdala UE Ljubljana. gns-41153
Gril Peter Vito, Rožna dolina 5, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
reg. št. 8731, izdala UE Grosuplje.
gnq-41330
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Grilc Andreja, Pokoren 7, Kranjska Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
460858, reg. št. 12874, izdala UE Jesenice. gne-41342
Hađi Balija, Zakotnikova ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1353282, reg. št. 231277, izdala UE Ljubljana. gnb-41145
Hartl Rudolf, Lehen na Pohorju 27, Podvelka, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 102/2000.
gnd-40968
Horvat Sebastjan, Trnje 74, Črenšovci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
15984, izdala UE Lendava. gnz-41221
Hudobivnik Aleš, Dvorje 55, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št. S 1273829, reg. št. 34351,
izdala UE Kranj. gnh-40889
Hvala Iztok, Klemenova 174, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1103547, reg. št. 212880, izdala UE Ljubljana. gnj-41012
Ibrahimagić Mugdim, Opekarska cesta
13/c, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 848063, reg. št. 754457, izdala UE Ljubljana. gnh-40789
Jančar Marko, Gore 6, Dol pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
4653. gnv-41175
Janežič Roman, Bilečanska ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1134434, reg. št. 206404, izdala UE Ljubljana. gni-41213
Javornik Silva, Žikarce 12, Zgornja Korena, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
876297, reg. št. 104370. m-1974
Jazbinšek Anton, Pernovo 11, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
23089, izdala UE Žalec. gnf-40966
Jurij Siba, Morje 32, Fram, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 578150, reg. št.
72724. m-1968
Jušič Senad, Cesta na Markovec 3, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
AB, št. 23514. gno-40807
Kadilnik Rudolf, Čreškova 31, Nova Cerkev, vozniško dovoljenje, kat. BAC, reg. št.
1851. gnn-40858
Kadivnik Kristijan, Trg 25, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
17164, izdala UE Krško. gno-41032
Kaltak Fajko, Steletova ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
245057, reg. št. 186196, izdala UE Ljubljana. gny-41097
Kariž Marko, Gradišče 16, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 122, izdala UE Sežana. gnp-40956
Karnovšek Mateja, Rožna ulica 12, Šempeter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje,
kat. B, št. 16824, izdala UE Žalec.
gng-40865
Kastelic Peter, Kamniška cesta 26, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1190043, reg. št. 196654, izdala UE
Ljubljana. gni-40938
Kavčič Anton, Kuratova 17, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S

807187, reg. št. 18298, izdala UE Kranj.
gnv-40900
Kern Mitja, Zgornje Stranje 46/c, Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
reg. št. 13442, izdala UE Kamnik.
gnh-40839
Kerner Katja, Antolčičeva 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1071905, reg. št. 109494, izdala UE Maribor. m-1944
Ketiš Andreja, Nad čreto 46, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
70651, izdala UE Maribor. m-1918
Klemenšek Viljem, Solčava 50/a, Solčava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5852. gno-41157
Klobučar Marica, Pod gozdom 11, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5032, izdala UE Črnomelj. gne-41267
Kodrič Premrl Radica, Dergomaška ulica 23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 612151, reg. št. 48831, izdala UE Ljubljana. gnf-41041
Kogovšek Mihael, Horjulska cesta 56,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 846141, reg. št. 197685, izdala UE Ljubljana. gnp-41406
Komočar Marija, Mrtvice 63, Leskovec
pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 2773. gnk-41136
Koncilja Rebeka, Trg revolucije 10/a,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10105, izdala UE Trbovlje. gno-41057
Korelc Viktor, Roje pri Čatežu 14, Velika
Loka, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
437027, reg. št. 9101, izdala UE Trebnje.
gnc-40944
Korošec Maks, Prevoje pri Šentvidu 1/a,
Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 698673, reg. št. 13739, izdala UE
Domžale. gnk-40811
Kos Ivan, V Varde 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1096430,
reg. št. 32028, izdala UE Ljubljana.
gno-41082
Kos Jožefa, Cankarjeva ulica 24, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 761845, reg. št. 1254, izdala
UE Lenart. m-1919
Kos Viktorija, Zalog 17, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18798,
izdala UE Novo mesto. gno-40957
Koštomaj Boštjan, Pucova 1, Celje, vozniško dovoljenje, št. S 1404227, reg. št.
47149. gnu-41051
Kovačič Božidar, Gosposvetska cesta 5,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 713849, reg. št. 50684, izdala UE Maribor. m-1963
Kozlovič Martina, Kampel 45, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 29337. gnt-40802
Kožman Danica, Podkraj 21, Col, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 329101,
reg. št. 11233, izdala UE Ajdovščina.
gnl-41010
Krabonja Peter, Sodinci 28, Velika Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 8252, izdala UE Ormož. gnf-41191
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Krajnc Brigita, Volodjeva 41, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BHG, št. S
1240593, reg. št. 114054, izdala UE Maribor. m-1941
Kranjc Marjan, Podvrh 37, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5244, izdala
UE Mozirje. gng-41315
Križovnik Elizabeta, Starše 82/b, Starše, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1290031, reg. št. 29259, izdala UE Maribor. m-1951
Kumer Ivan, Rožičeva ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1418566, reg. št. 95594, izdala UE Ljubljana. gng-41165
Lavš Franc, Pšata 37, Dol pri Ljubljani,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
65100, reg. št. 9616, izdala UE Domžale.
gnp-41260
Lazar Romana, Glavni trg 18, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 30540.
gnt-41152
Lemut Drago, Gogaljeva 3, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
602405, reg. št. 41189, izdala UE Kranj.
gny-41126
Lipovec Silvo, Hrenca 16, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1072445,
reg. št. 99100, izdala UE Maribor. m-1923
Malešević Joka, Jakčeva 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1010551, reg. št. 205361, izdala UE Ljubljana. gnr-40983
Marič Ljubiša, Stritarjeva 2, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1283268, reg. št. 21021, izdala UE Velenje. gnb-41220
Marovt Olga, Škalce 116, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3530. gng-40815
Mašinovič Ramo, Tomšičeva 70/d, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S 337599.
gnv-40950
Matjaševič Vjekoslav, Prešernova 1, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1132877, reg. št. 21660, izdala UE Radovljica. gnl-40885
Mažgon Vera, Plavje 13, Škofije, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 5571, izdala UE
Koper. gnt-40852
Medić Džemil, Polanškova ulica 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1299031, reg. št. 217671, izdala UE
Ljubljana. gnh-41039
Medved Terezija, Hrenova 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
577863, reg. št. 50672, izdala UE Maribor. m-1934
Megušar Irena, Maurerjeva ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
584755, reg. št. 44207, izdala UE Ljubljana. gnq-41134
Merdita Majda, Ljubljanska 5, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5173,
izdala UE Izola. gnt-40952
Merela Marjan, Zgornja Javoršica 3, Moravče, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 603748, reg. št. 14097, izdala UE Domžale. gnn-40833
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Mesarič Anton, Gornja Bistrica 2, Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 10319, izdala UE Lendava. gnk-40861
Mihalić Katarina, Ponova vas 10/a, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1325460, reg. št. 21434, izdala UE Grosuplje. gne-40992
Mikolič Vida, Miklošičeva 71, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
16867. gnk-41286
Milinčić Radivoje, Vipavska cesta 2, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. S 832014, izdala UE Ajdovščina.
gnc-41177
Milosov Igor, Cesta revolucije 2/a, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S 1313917.
gnw-40949
Mithaus Uroš, Vrhloga 21, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, reg. št.
22230. gnj-41287
Modrinjak Darko, Grabe 40, Središče
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
reg. št. 7491, izdala UE Ormož. gny-40797
Morina Hamzi, Samodraža, ZRJ, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 6906,
reg. št. 16365, izdala UE Jesenice.
gnz-41246
Morko Nikolaj, Ribiška 7, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, reg. št. 5505.
gnz-41296
Mukič Jasmin, Gregorčičeva 40, Piran Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11607, izdala UE Piran. gni-40813
Mulej Bojan, Prijateljeva 13, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7489,
izdala UE Šentjur. gnh-41339
Nakrst Vito, Kolovec 23, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1069065,
reg. št. 31135, izdala UE Domžale.
gne-41317
Novak Damjan, Loka 75, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 9374, izdala UE
Tržič. gnl-40810
Ogris Jure, Cesta na Svetje 31, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1165463, reg. št. 218302, izdala UE Ljubljana. gne-41242
Orel Valter, Bilje 178, Renče, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. 42029. gnu-41176
Ornik Ana, Ledinek 47, Sv.Ana v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 12757713, reg. št. 9529, izdala UE Lenart. m-1948
Oven Katarina, Linhartova cesta 68,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1106115, reg. št. 212313, izdala UE
Ljubljana. gnk-41161
Pajntar Irena, Resljeva cesta 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244771, reg. št. 217167, izdala UE Ljubljana. gnj-41337
Papež Anton, Kurirska steza 6, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10653, izdala UE Črnomelj. gnj-41137
Pečovnik Boris, Vukovski vrh 32, Jarenina, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
12226. m-1892
Perkovič Stanislava, Male Rodne 3, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.

BFGH, št. 3065, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnm-41034
Pervanje Rajka, Cesta 1. maja 61, Kranj,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH,
št. S 1392612, reg. št. 36765, izdala UE
Kranj. gnr-40804
Petek Rudolf, Miklošičeva ulica 4, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 4107, izdala UE Gornja Radgona. gng-41173
Peterlin Nada, Bratovševa ploščad 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 929615, reg. št. 145373, izdala UE
Ljubljana. gnh-41389
Petronijević Goran, Petkovškovo nabrežje 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1342999, reg. št. 230744,
izdala UE Ljubljana. gnf-41245
Plajnšek Zoran, Ob železnici 20, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
39213, izdala UE Ptuj. gnz-41021
Planer Dragotin, Sp. Gasteraj 26, Jurovski Dol, vozniško dovoljenje, kat. BFGEC,
reg. št. 5710, izdala UE Lenart. m-1916
Podgoršek Mirko, Rožni vrh 18, Šmartno v Rožni dolini, vozniško dovoljenje, kat.
B, reg. št. 28284. gng-41215
Podvratnik Mojca, Vas 38, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 2461,
izdala UE Vrhnika. gnw-41399
Ponikvar Boštjan, Ptujska ulica 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
651963, reg. št. 171931, izdala UE Ljubljana. gnz-41196
Posega Katja, Zavrstnik 66, Šmartno pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
851236, izdala UE Litija. gnr-41204
Potočnik Pirker Albina, Koprivnikova ulica 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 371629, reg. št. 42714.
m-1889
Povirk Benjamin, Parmova 28, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
reg. št. 276172, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnq-40930
Primožič Luka, Gosposvetska 15, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
809369, reg. št. 44529, izdala UE Koper.
gnq-40809
Puhan Majda, Bogojina 67, Bogojina,
vozniško dovoljenje, št. 24709. gnp-40806
Pulko Natalija, Sp. Korena 24/a, Zgornja Korena, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 117219, reg. št. 111844, izdala UE
Maribor. m-1939
Ratkajec Ivan, Žibernik 1, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 245,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnj-41262
Rebec Edmond, Puntarska 1, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
4106. gnl-41185
Repanšek Frančiška, Medno 42/b, Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 411096, reg. št. 35297, izdala
UE Ljubljana. gnj-41312
Ribič Igor, Zgornji Prekar 6, Kresnice,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 119926,
reg. št. 32448, izdala UE Domžale.
gnf-40991
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Rigler Martina, Jelenče 11/b, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 6474. m-1885
Robič Srečko, Zg. Kungota 66, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 4840, izdala UE Pesnica. m-1961
Rojec Levičar Polonca, Valvasorjeva ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 42611, reg. št. 8346, izdala UE
Ljubljana. gny-41047
Roksandić Igor, Cvetlični hrib 1, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 14663, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gng-41090
Rosič Martina, Kot 87, Bovec, vozniško
dovoljenje, št. S 660158, izdala UE Tolmin.
gnn-40808
Rugel Damjan, Medvedova cesta 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1138497, reg. št. 215343, izdala UE
Ljubljana. gnh-41189
Rutar Ljubo, Ilirska ulica 5, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 834698, izdala UE
Tolmin. gni-41063
Rutar Milena, Goriška cesta 10, Dobrovo v Brdih, vozniško dovoljenje. gns-40953
Sedar Terezija, Maistrova 4, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9941. gnm-41184
Sedevčič Miroslav, Banjšice 101, Grgar, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala
UE Nova Gorica. gni-40863
Sedmak Irena, Matenja vas 67, Prestranek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6936, izdala UE Postojna. gnh-41164
Sekula Andrejka, Kumrovška ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 927144, reg. št. 65617, izdala UE
Ljubljana. gnq-41005
Simonič Aleš, Kratka ulica 20, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1444073, reg. št. 104822. m-1972
Skale Jože, Ižanska cesta 46, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1369101, reg. št. 58203, izdala UE Ljubljana. gnq-41380
Skelo Anton, Koseskega ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
885906, reg. št. 173092, izdala UE Ljubljana. gns-41328
Sket Kristina, Ulica bratov Učakar 104,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1364034, reg. št. 195524, izdala UE
Ljubljana. gnp-40935
Soršak Štefanija, Lovrenc 56/a, Lovrenc
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 9435, izdala UE Ptuj.
gnr-40954
Sotošek Silvija, Kolodvorska ulica 13,
Kozina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
525, izdala UE Koper. gnf-40816
Suljanovič Alen, Cesta 1. maja 65, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1404713, reg. št. 52918, izdala UE Kranj.
gnz-41071
Suljanovič Said, Cesta 1. maja 65, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
286549, reg. št. 9201, izdala UE Kranj.
gnb-41070
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Šabić Fikreta, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1002206, reg. št. 104578, izdala UE Ljubljana. gnd-41018
Šašić Todor, Cesta zasavskega bataljona 10/a, Litija, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 133587, izdala UE Litija.
gnl-41210
Šemen Simona, Bogojina 141, Bogojina, vozniško dovoljenje, št. 33001.
gnm-41059
Šinkovec Bojan, Kosmačeva 2, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, reg. št. 2448, izdala UE Piran.
gnh-40814
Školaris Boris, Kampolin 49, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 5184. gnf-41066
Štabej Melita, Zg. Laže 15, Loče pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11499. gnf-41141
Štancar Albert, Pod Jezom 32, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 100/2000. gnl-41310
Šterk Breda, Zgornji Boč 4/a, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 755367,
reg. št. 290. m-1950
Štravs Damjan, Konjsko 4/a, Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1144746,
reg. št. 43219, izdala UE Celje. gnx-40798
Šušlec Matejka, Neradnovci 65, Petrovci, vozniško dovoljenje, št. 38250.
gnu-40805
Teršek Janoš, Trg Franca Kozarja 16/a,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 5785, izdala UE Hrastnik. gnj-40812
Tramte Roman, Dragočajna 26, Smlednik, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 105/2000.
gnk-40986
Trebec Leopold, Ostrožno Brdo 5, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 81890, reg. št. 7331, izdala
UE Ilirska Bistrica. gno-41386
Trupej Silva, Brezje pri Lekmarju 1/a,
Sveti Štefan, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 19469, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnc-41269
Ulčar Vladimir, Jamnikova ulica 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1379069, reg. št. 14056. m-1936
Uršič Dušan, Prešernova 9, Spodnja Idrija, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
000861866, reg. št. 4562, izdala UE Idrija. gnm-40959
Uršič Tomaž, Godič 1/a, Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15062,
izdala UE Kamnik. gnp-41306
Vačun Melita, Breg 17, Mežica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16956, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnn-41058
Vasle Marija, Ob rimski nekropoli 43,
Šempeter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 319121, izdala UE
Žalec. gng-40965
Vesnaver Luciano, Seča 27, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 2593, izdala UE Piran.
gnp-41181

Vidic Miran, Poljšica pri Gorjah 69, Zgornje Gorje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 0529611, reg. št. 13220, izdala UE
Radovljica. gnt-41002
Vidrih Jaka, Taborska cesta 3, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20047, izdala UE Grosuplje. gnu-41255
Volf Aron, Pot na Brod 5, Radeče, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1143908,
izdala UE Laško. gne-40792
Volovšek Viktor, Braslovče 60, Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S 47732, izdala UE Žalec. gnv-41325
Vošner Alenka, Mislinjska dobrava
104/a, Podgorje pri Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14856, izdala
UE Slovenj Gradec. gnw-40799
Vozič Mihec, Ljubljanska 17/b, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1278249, reg. št. 83980, izdala UE Maribor. m-1942
Vrčkovnik Simona, Florjan 79, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
858810, reg. št. 20529, izdala UE Velenje. gnx-41323
Vrhovnik Blaž, Gabrče 7, Videm pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
14557, izdala UE Vrhnika. gnp-40931
Vrlinič Borut, Ulica Danila Bučarja 5, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 6081, izdala UE Črnomelj. gng-41244
Winkler Sebastjan, Marija Kogoja 35,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE
Nova Gorica. gnf-41291
Zadravec Franc, Ivanovci 41/d, Fokovci,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3847,
izdala UE Gornja Radgona. gnn-41183
Zadravec Kristina, Ivanovci 41/d, Fokovci, vozniško dovoljenje, št. 36027.
gnp-41056
Zakošek Branko, Prelasko 19, Buče,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1306,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnr-40979
Zupan Karmen, Breg ob Savi 86, Mavčiče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
809572, reg. št. 30604, izdala UE Kranj.
gnz-40921
Zupančič Miha, Brezovo 26, Studenec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1405455, reg. št. 12340, izdala UE Sevnica. gnk-41036
Zupančič Terezika, Vernek 15, Kresnice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
772965, izdala UE Litija. gnp-41281
Žmavc Tadeja, Florjan 4, Gornji grad,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6330,
izdala UE Mozirje. gnu-41276
Žnidaršič Anton, Breg pri Zagradcu 2,
Zagradec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 11502, izdala UE Grosuplje.
gnd-41072

Zavarovalne police
Assistance Coris, d.o.o., Ljubljana, preklicuje police zdravstvenega zavarovanja v tujini
z asistenco Coris; številka polic: 0021568,
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0033306, 0033307, 0033315, 0033320,
0055997, 0055998, 0056026, 0056027,
0056028, 0056029, 0070904, 0070915,
0070921, 0077155, 0077156, 0077157,
0077158, 0077191, 0077197, 0077200,
0103914, 0104109, 0104110, 0104111,
0112496, 00112497, 0112498. Ob-39314
Brus Libert, Opekarniška 18, Maribor,
zavarovalno polico, št. 331906, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. filiala Maribor.
gnx-40823
Erjavec Stane, Leskovec 21, Grosuplje,
zavarovalno polico, št. 0580048, izdala zavarovalnica Tilia. gnx-41398
Golob Miran, Grajski dvor, Ul. 7 febr.
81, Miklavž na Dravskem polju, zavarovalno
polico, št. 0286757, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. filiala Maribor. gnu-40826
Keča Mičo, Spodnji trg 4, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. AO296054.
gnb-41295
Kern Mitja, Zgornje Stranje 46/c, Stahovica, zavarovalno polico, št. 717214, izdala zavarovalnica Tilia. gni-40838
Koren Robert, Bukovec 25, Zgornja Polskava, zavarovalno polico, št. 294319, izdala zavarovalnica Slovenica. m-1907
Kralj Lilijana, Ulica bratov Novak 15,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 341451,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnr-41004
Malus Branko, Žlebič 32/a, Ribnica, zavarovalno polico, št. 0787723, izdala zavarovalnica Tilia. gnf-41170
Matuzović Jadranka, Ptujska cesta 13,
Pragersko, zavarovalno polico, št. 283525.
m-1886
Pivar Barbara, Lipa 99, Turnišče, zavarovalno polico, št. AO 0772724. gnh-41114
Rugel Damjan, Medvedova cesta 12,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 311709,
izdala zavarovalnica Slovenica. gng-41190
Stotl Tanja, Domajinci 19, Cankova, zavarovalno polico, št. AO 284035.
gnf-41116
Škufca Drago, Masarykova 19, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 579699, izdala
zavarovalnica Tilia. gno-40836
Teodorovič Aleksander, Potrčeva 44,
Ptuj, zavarovalno polico, št. 345251, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
gnt-41077
Vižentin Patricija, Srgaši 19, Šmarje, zavarovalno polico, št. 0841955, izdala zavarovalnica Adriatic. gnx-41198
Vode Izidor, Farčnikova kolonija 65, Zagorje ob Savi, zavarovalno polico, št.
00101/330446, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gng-40990

Spričevala
Andrijević Nemanja, Brodarjev trg 4,
Ljubljana, spričevalo 4. razreda OŠ Martina
Krpana Fužine, izdano leta 2000.
gni-41388

Št.

108 / 24. 11. 2000 / Stran 10531

Bertoncelj Antonija, Podlubnik 119,
Škofja Loka, spričevalo od 1., 2. in 3. letnika Ekonomske srednje šole Kranj, izdano
leta 1963, 1964 in 1965, izdano na ime
Pogačnik Antonija. gnw-41178
Bizjak Maja, Gerbičeva 10, Ljubljana,
preklic zaključnega spričevala, objavljenega v Ur. l. RS, št. 24/1998. gnw-41299
Božič Maja, Goriška 11, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 1975.
m-1945
Breskvar Gregor, Bergantova ulica 5, Trzin, indeks, št. 41980243, izdala Medicinska fakulteta. gnr-41279
Bukovec Miloja, Volčja jama 4, Žužemberk, spričevalo 3. letnika Srednje šole Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici, izdano 23. 6.
2000. gnk-41261
Černec Zvonko, Ulica 14. divizije 34,
Rogaška Slatina, zaključno spričevalo , št.
2398 PKMŠ Štore. gny-41076
Čirkovič Miloš, Grizoldova 8, Ruše,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske šole Ruše, izdano leta 1997.
m-1940
Dermastja Alenka Damijana, Kozakova
ulica 55, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3.
letnika Srednje trgovske šole, izdano na ime
Frantar Alenka Damijana. gnj-41087
Doberšek Aleš, Loka pri Žusmu 5/a, Loka pri Žusmu, spričevalo 1. letnika SŠGT
Celje, gostinski tehnik. m-1902
Dukarič Kristjan, Ulica 8. februarja 30,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo o
končani OŠ Miklavž, izdano leta 1996.
m-1896
Dvoršak Miroslav, Blatno 33, Pišece,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Krško,
izdano leta 2000. gnm-40934
Ermut Darko, Štrekljeva ulica 38, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
v Mariboru, smer avtomehanik, izdano leta
1983. m-1913
Fekonja Andrej, Koroška cesta 21, Radlje ob Dravi, spričevalo 1. in 2. letnika
SKSMŠ Maribor, izdano leta 1993/94 in
1994/95. m-1906
Gajšt Marjan, Cankarjeva 9, Ptuj, diplomo Srednje tekstilne šole v Mariboru, izdana leta 1986. m-1893
Glavaš Vinko, Podvine 13, Zagorje ob
Savi, diplomo Rudarske šola Zagorje ob Savi, izdana leta 1978. gno-41111
Glunec Ivan, Hudalesova ulica 48, Maribor, indeks, št. 25005936, izdala fakulteta
za arhitekturo. gnu-41251
Golomboš Branko, Kešetovo 12, Trbovlje, spričevalo 3., 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole
v Trbovljah. gnb-41195
Gračnar Simon, Pod gozdom 8, Šentjur, maturitetno spričevalo Srednje lesarske šole Maribor, izdano leta 1999.
gnn-41308
Grah Irena, Sovjak 62, Sveti Jurij ob
Ščavnici, indeks, št. Srednje živilske šole v
Mariboru, 1988. m-1897

Hafner Damjana, Rupa 34, Kranj, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje elektro šole
Kranj. gnq-40980
Hočevar Špela, Riharjeva ulica 8, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Šubičeve gimnazije, izdano leta 1994.
gns-40928
Iljukić Danijel, Šalek 97, Velenje, spričevalo 1. letnika SŠ SLGR - Gostinska šola,
izdano leta 1997. gnt-41202
Ipavec Tatjana, Gradišče 15/c, Vrhnika,
spričevalo o končani OŠ Ivana Cankarja na
Vrhniki. gnu-41376
Ivanc Matjaž, Veliki Ločnik 21, Turjak,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje šole tehničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani.
gns-41378
Jagodič Iztok, Kamniška graba 78, Kamnica, spričevalo zaključnega izpita Avtomehanske šole v Mariboru, izdano leta 1998.
m-1969
Javornik Gregor, Selniška cesta 40, Ruše, spričevalo 1. letnika SKSMŠ v Mariboru, izdano leta 1999. m-1920
Javornik Gregor, Selniška cesta 40, Ruše, spričevalo o končani OŠ Ljudske univerze v Mariboru, izdano leta 1997.
m-1898
Jelšek Zdravko, Mariborska 19, Rače,
indeks, št. 81249202, izdala EPF Maribor.
m-1901
Jevnikar Marjetka, Šmarska cesta 3, Koper - Capodistria, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v Kopru, izdano leta
1982. gnm-41159
Jurgec Denis, Dupleški vrh 39, Spodnji
Duplek, zaključno spričevalo SKSMŠ Maribor, izdano leta 1997. m-1917
Jusić Zlata, Ulica bratov Babnik 11, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Trgovske šole, izdano leta 1976, 1977 in 1978,
izdano na ime Džehverović. gne-41017
Kalacun Aleksandra, Vita Kraigherja 24,
Maribor, indeks, št. 71120217, izdala Pravna fakulteta Maribor. m-1949
Kanižaj Josip, Cvetna 11, Sveta Marija,
Hrvaška, spričevalo o zaključnem izpitu
Gradbenega šolskega centra Ivana Kavčiča
v Ljubljani, izdan 15. 6. 1963. gnj-41187
Kastelic Martina, Gabrje, Kandija 5, Brusnice, spričevalo 1., 2. letnika in maturitetno spričevalo Ekonomske šole v Novem mestu. gno-41207
Kenk Ljubomir, Linhartova cesta 62,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Tehniške
šole za strojno stroko, št. 53, izdano leta
1972. gnh-41014
Kerin Tina, Topniška 45, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta 1996 in 1998.
gno-41407
Kesner Ivan, Šalev 102, Velenje, diplomo Srednje strokovne in poklicne šole Celje, izdana leta 1984. gno-41182
Klarič Zlatko, Podbreg 7, Kranjska Gora, spričevalo o zaključnem izpitu SŠ Jesenice - smer strojni tehnik, izdano leta 1999.
gny-41197
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Kocbek Stanislav, Sveta Ana 7, Sv.Ana v
Slov.goricah, spričevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih šol v Ljubljani, izdano
leta 1979. gnm-41309
Koccek Katja, Svečane 3, Sladki Vrh,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije Maribor,
izdano leta 2000. m-1971
Koludrovič Neven, Opekarska 12, Maribor, spričevalo o končani OŠ Ludvik Pliberšek Maribor, izdano leta 1987. m-1956
Korevec Metka, Prečna ulica 2, Šmartno pri Litiji, letno obvestilo o uspehu 1.
letnika Srednje šole za elektrotehniko in gostinstvo, izdano leta 1993. gnz-41046
Kralj Urša, Poljanska cesta 54, Ljubljana, indeks, št. 26201774, izdala fakulteta
za gradbeništvo in geodezijo. gne-41392
Krašovec Mateja, Borovška 23, Kranjska Gora, spričevalo o zaključnem izpitu
Zdravstvene šole Jesenice, št. 651, izdano
leta 1982. gnr-41179
Krepek Marjana, Krčevina pri Vurbergu
12, Ptuj, maturitetno spričevalo Poklicne šole za prodajalce, izdano leta 1982, izdano
na ime Mohorič Marjana. gns-41203
Kumalić Nail, Makucova 28, Ljubljana,
zaključno spričevalo Centra strokovnih šol v
Ljubljani, izdano leta 1973. gnz-41096
Kunst Anita, Orešje 78, Bizeljsko, spričevalo 1. in 2. letnika Tekstilne srednje šole
Sevnica, izdano leta 1980 in 1981.
gng-41290
Lukovnjak Estera, Ciril Metodova 12,
Maribor, indeks, št. 01000754, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. m-1938
Macuh Matic, Tavčarjeva 17, Slovenske
Konjice, spričevalo 2. letnika ŠCC, Gimnazija Lava, izdano leta 1998/99. gnc-41194
Marsič Damjan, Bazoviška 26, Koper Capodistria, spričevalo 1. letnika Srednje
trgovske šole. gnc-41294
Morvai Liljana, Kosovelova 4, Sežana,
spričevalo 1. letnika Upravno-administrativne šole, izdano leta 1990, izdano na ime
Janša Liljana. gno-40832
Mrak Domen, Ulica 9. septembra 13,
Šempeter pri Gorici, diplomo TŠC Branko
Brelih Nova Gorica, izdana leta 1985.
gno-41061
Muzek Marjan, Zg. Pristava 9, Ptujska
Gora, spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske šole v Mariboru, izdano leta 1980.
m-1958
Novak Bojan, Rašica 32, Ljubljana Šmartno, spričevalo o končani OŠ Šmartno pod
Šmarno goro, izdano leta 1998. gne-40942
Oberč Ivanka, Hudo Brezje 2, Studenec, spričevalo Šole za prodajalce Brežice,
izdano leta 1982, izdano na ime Kovač Ivanka. gnu-40801
Oberč Simon, Hudo Brezje 2, Studenec, spričevalo 2. letnika Šole za gostince
Zagorje, izdano leta 1997/98. gnv-40800
Orter Milan, Mala Mislinja 47, Mislinja,
letno spričevalo CSŠ Velenje. gnv-41075
Otorepec Luka, Cvetlična pot 2, Ljubljana, spričevalo od 1 do 3. razreda OŠ Zadobrova. gng-40890
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Oven Katarina, Linhartova cesta 68,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 1997. gnl-41160
Pečan Valentina, Šmarca, Mala pot 1,
Kamnik, diplomo Ekonomsko poslovne fakultete Maribor, izdana leta 1994.
gnm-40984
Perko Franc, Senično 6, Križe, spričevalo Poklicne šole ŠC Iskra Kranj, poklic
strojni mehanik, izdano leta 1973 do 1975.
gnw-40824
Petančič Boštjan, Ljubljanska 116, Domžale, spričevalo 4. letnika Srednje strojne
šole v Ljubljani, izdano leta 1990.
gnt-41327
Petaroš Lado, Cetore 19/a, Izola - Isola,
spričevalo o zaključnem izpitu PKAŠ.
gnh-40964
Pirc Stojana, Jamska ulica 2, Mirna, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kmetijske šole v Novem mestu, izdano leta 1997.
gnq-41280
Pisar Lucija, Tolsti vrh pri Ravnah na Koroškem 52, Ravne na Koroškem, indeks,
št. 26201653, izdala fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. gni-41288
Piškur Anton, Cerina 13/c, Brežice, spričevalo od 1 do 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje elektrotehniške
šole Krško, izdano leta 1992 do 1995.
gnp-41231
Potočnik Darja, Fram 139, Fram, spričevalo 1. in 2. letnika SŽŠ v Mariboru, izdano leta 1991 in 1992. m-1915
Potočnik Urška, Ul. Mašera Spasičeva
ulica 3, Ljubljana, indeks, št. 21011677,
izdala FDV v Ljubljani. gnv-41400
Rajh Uroš, Kidričeva 69, Dobrovce, Miklavž na Dravskem polju, indeks, št.
93488001, izdala Fakulteta za elektrotehniko v Mariboru. m-1905
Ribić Mahmut, Šipovo, BIH, spričevalo
o zaključnem izpitu Rudarskega šolskega
centra rudnika Zagorje, izdano leta 1967.
gnv-41025
Ritonja Maksimiljan, Trnovci 25, Sveti
Tomaž, spričevalo o končani OŠ Sveti Tomaž. gnr-41079
Rupar Suzana, Maistrova ulica 14, Litija,
spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske šole v Višnji Gori, izdano leta 1998.
gnp-41206
Sagadin Robert, Borova vas 31, Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, smer kuhar, izdano
leta 1998. m-1908
Savić Suzana, Trst, Italija, spričevalo o
končani OŠ Karla Destovnika Kajuha, izdano leta 1991. gnd-41093
Schlamberger Peter, Novo Polje, Cesta
X/13, Ljubljana-Polje, spričevalo 3. letnika
Srednje ekonomske šole, izdano leta 1996.
gni-41188
Simonič Jožica, Vinogradniška 10, Orehova vas, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije pedagoške smeri, izdano leta
1977. m-1952

Skok Janez, Suhadole 46/b, Komenda,
spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kemijske šole, izdano
leta 1996 in 1997. gnu-40851
Smrdel Jadran, Dolnja Košana 8, Košana, zaključno spričevalo Trgovske šole, št.
2560-73, izdano 27. 6. 1973. gnx-41073
Soldat Denis, Gornji Lakoš 79, Lendava
- Lendva, spričevalo o zaključnem izpitu
Dvojezična srednja šola Lendava, izdano leta 1994. gnb-41045
Stošič Maša, Ljubljanska 73, Maribor,
spričevalo 3. letnika III. gimnazije, izdano
leta 2000 v Mariboru. m-1966
Šabotić Almina, Ob ribniku 37, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 1999/2000.
m-1975
Šinikovič Senka, Tavčarjeva 8, Jesenice, spričevalo Srednje gostinske šole Bled,
šolsko leto 1995/96. gnz-40821
Špenko Danilo, Na Dole 18, Vodice, zaključno spričevalo Poklicne gradbene šole
v Ljubljani, izdano leta 1979. gnx-41098
Štrafela Majda, Markovci 17/b, Markovci, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1977.
m-1888
Tibaut Jelko, glavni trg 3, Ljutomer, spričevalo o zaključnem izpitu Slikarsko pleskarske šole v Mariboru, št. III/376.
gne-40817
Tominec Sebastjan, Lipca 10, Logatec,
spričevalo o končani OŠ Tabor Logatec,
izdano leta 1993. gnt-40927
Torkar Radivoj Franjo, Cesta bratov Stražišarjev 2, Jesenice, diplomo Filozofske fakultete, št. 109/62-63-4/3-63, izdana leta
1963. gnm-41009
Torkar Radivoj Franjo, Cesta bratov Stražišarjev 2, Jesenice, maturitetno spričevalo
Gimnazije Jesenice, izdano leta 1957.
gnn-41008
Trauner Gorazd, Polzela 204, Polzela,
zaključno spričevalo Srednje tehniške šole
Maršala Tita - kemija, izdano v šolskem letu
1990/91. gnb-40970
Vogrin Jasna, Jezdarska 20, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Boris Kidrič v Mariboru, izdano leta 1986. m-1895
Vukašinovič Božo, Kvedrova ulica 4,
Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kovinarsko strojne šole Maribor. m-1955
Zalar Gašper, Grablovičeva ulica 32,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Šentvid, izdano leta 1992.
gno-40932
Zgonc Boris, Velika Hubajnica 2, Studenec, spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ
Maribor, izdano leta 1998/99. m-1971
Zupan Špela, Rožna ulica 20, Mirna Peč,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Novo mesto, izdano leta 1998/99. gne-41067
Zupan Špela, Rožna ulica 20, Mirna Peč,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Novo mesto, izdano leta 1994/95. gnc-41069
Zupanc Marcel, Gotovlje 142, Žalec,
spričevalo 1. letnika SŠGT, poklic natakar.
m-1909
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Žerić Ermin, Brodarjev trg 15, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Tehnične strokovne šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
gnv-41225
Žganjar Blaž, Jakčeva ulica 25, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Šiška, izdano leta 1995 in 1996. gnc-41044

Ostali preklici
Adžić Mile, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
delovno knjižico. gnv-41200
ANCHI INŽENIRING d.o.o., Spodnja
Brežnica 2, Poljčane, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0242983
za osebno vozilo BMW 528i. gnl-41110
ANDOR d.o.o., Klanec 19/c, Kozina,
delovno knjižico, izdana na ime Stipančič
Ivica, št. A 0398383. gnu-41151
AUTODELTA d.o.o., Dunajska 122,
Ljubljana, homologacijo za vozilo Audi A6
Avant
2.5,
št.
šasije
WAUZZZ4BZXN026211, št. motorja TIPAFB, leto
izdelave 1998. gnb-41320
Babič Damjan, Šešče 20/a, Prebold,
original
certifikat
licence,
št.
005667/4738-LM 72/1998. gnd-40943
Bajraktari Refkidin, Zabukovica 41, Griže, delovno knjižico, izdana pri UE Izola leta
1995. gny-41272
Balaj Elizabeta, Kardeljeva 73, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 5588, izdana leta
1994 v Mariboru. m-1973
Banko Ivan, Rečica 25, Šmartno ob Paki,
licenco,
št.
007990/10494-LM69/1999 z dne 27. 2.
1999 za vozilo reg. št. CE 33-95R, izdala
GZS. gno-41307
Burgar Janez, Medno 12, Ljubljana-Šentvid, certifikat o strokovni usposobljenosti
voznika motornih vozil za prevoz nevarnih
snovi ADR, št. 12900. gnu-41101
Cerjak Tanja, Ljubljanska 58, Celje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1240027. gnq-41305
Dečman Samo, Bukovica 10, Ribnica,
študentsko izkaznico, št. 63980023, izdala
FRI v Ljubljani. gns-41003
Demirović Adnan, V. Draga 103, Nova
Gorica, delovno knjižico. gnl-40960
Erčulj Alenka, Gabrje pri Stični 30/a,
Ivančna Gorica, študentsko izkaznico, št.
31980065, izdala Fakulteta za farmacijo v
Ljubljani. gnp-41081
Golmajer Petra, Zvirče 75, Tržič, delovno knjižico. gnw-41074
Gorenc Vanja, Sela 18, Šentjernej, delovno knjižico, reg. št. 40627, ser. št.
350085, izdana 17. 7. 1996 v Novem mestu. gnc-40819
Gruden Vladko, Idrija pri Bači 68, Most
na Soči, delovno knjižico. gnb-40820
Hudak Mojca, Sečje selo 23/a, Vinica,
študentsko izkaznico, št. 01000047, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnr-41379
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Hudobivnik Nina, Luže 51, Visoko, zdravstveno kartico. gny-40822
Hudoklin Mina, Cankarjeva 53, Trebnje,
študentsko izkaznico, št. 31980074, izdala
fakulteta za farmacijo. gnf-41316
IBT PIN d.o.o., Gimnazijska cesta 16,
Trbovlje, licenco za opravljanje prevozov v
cestnem prometu za vozilo reg. št. LJ
32-82H znamke TAM. gnj-41112
INDUSTRIJAIMPORT d.o.o., Dunajska
8, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1022684.
gnu-41201
Jagr Ivanovič in ostali d.n.o., Zilje 39,
Vinica, kopijo licence št. 1849/34, izdana
16. 3. 1998 za vozilo z reg. oznako NM
49-63D. gnj-41237
Javnik Vohar Viktorija, Meljski dol 13,
Maribor, delovno knjižico. m-1946
Joldič Nedim, Cesta zmage 12/b, Zagorje ob Savi, delovno knjižico, št. 460955.
gnt-41277
Juhart Zdravko, Visole 176, Slovenska
Bistrica, delovno knjižico, ser. št. 100909,
izdala UE Slovenska Bistrica. m-1943
Kariž Vera, Križ 208, Sežana, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 0123946. gnk-40961
Kesner Ivan, Šalek 102, Velenje, delovno knjižico. gnw-41199
Kozin Franc s.p., Podlubnik 293, Škofja
Loka, overjeno kopijo licence št.
421/369-LM63/1997, izdana 8. 7. 1997
za vozilo Peugeot Boxer z reg. oznako KR
51-46H. gne-41167
Kregar Darja, Žalna cesta 47/a, Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 26696, izdala Visoka upravna šola. gnv-40975
Križe Danilo, Svržnjakova 12, Ptuj, študentsko izkaznico, št. 81492776, izdala
EPF Maribor. m-1935
Kubat Rafko, Na otoku 5, Celje, dvižni
listek za uro Zero, izdalo Urarstvo Trglavčnik. m-1910
Lebar Marko, Podlubnik 155, Škofja Loka, delovno knjižico. gnc-41394
LEK d.d., Verovškova 57, Ljubljana-Lek,
licenco, št. 0000003/2 z dne 26. 3. 1997
za vozilo MAN, reg. št. LJ LEK-050, izdala
GZS. gnx-40948
LOŽCOMMERCE d.o.o., Kovaška cesta
29b, Zreče, homologacijo, št. 1066070, št.
šasije KLAJF696EWK187693, št. motorja
TIPA16MS. gnc-41144
Masten Matejka, Slovenska cesta 7, Središče ob Dravi, študentsko izkaznico, št.
41990389, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnl-40835
METALKA TRGOVINA d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana, kopijo licence, št.
0001458/30 za vozilo TAM 122 T 8 B,
reg. št. LJ-H9-582. gnz-40946
Mozetič Peter, Ozeljan 81/a, Šempas,
delovno knjižico. gnd-40818
Nared Marjeta, Gasparijeva 19, Cerknica, vozno karto, št. 001 0113, izdal Integral Cerknica. gnm-41384

Pauletič Marko, Oprešnikova 84, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 20980471, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnf-40841
Pečnik Davor, Tomšičeva 48, Slovenska
Bistrica, izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila, št. B 10191922000.
m-1891
Petek Matilda, Meljska cesta 101, Maribor, delovno knjižico, št. 26781/73. m-1921
Petelinšek Mateja, Oplotniška cesta
21/a, Slovenske Konjice, delovno knjižico.
gnq-41205
Petric Ivana, Trnovec 17, Metlika, študentsko izkaznico, št. 18980574, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gne-41142
Petrovič Tamara, Levarska ul. 3, Zgornja
Polskava, potrdilo o opravljenem šolanju za
pomočnika natakarja, izdala Ljudska univerza v Mariboru. m-1900
PLEŠKO CARS d.o.o. Brezovica, Tržaška cesta 426, Brezovica pri Ljubljani, potrdilo za registarcijo uvoženega vozila Renault Kangoo, št. šasije VF1KCOEAF23525014, carinjeno po ECL 9129 dne
20. 10. 2000. gnj-40962
Podjaveršek Marija, Kajuhova ulica 44,
Ljubljana, delovno knjižico. gnl-41335
Popovič Željko, Hladilniška pot 34, Ljubljana, preklic delovne knjižice, objavljeno v
Ur. l. RS, št. 105/2000. gnw-40999
PORSHE INTER AUTO d.o.o., Verovškova 78, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1211820
- vozilo Audu Allroad 2,7 TQ, št. šasije
WAUZZZ4BZ1N000348, 2671 ccm,
184kw, oblika karoserije karavan.
gnb-40845
Potera Halime, Savska cesta 20, Kranj,
delovno knjižico. gnp-41256
Pumpalović Milun, Cesta v Brod 9, Ljubljana, delovno knjižico. gnt-41302
Pušnik Romana, Planina pri Sevnici 81,
Planina pri Sevnici, študentsko izkaznico,
št. 61164437. m-1960
Rečnik Aleš, Ulica Marjana Jerina 9, Celje, delovno knjižico, ser. št. 1660171, reg.
št. 55171, izdana 29. 9. 1988 v Celju.
gnv-41275
Režen Bojan, Miličinskega 4, Celje, dvižni listek za uro št. 3375, izdalo Urarstvo
Trglavčnik. m-1911
Rijavec Tamara, Poljanski nasip 12, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnj-40837
Rožič Maks, Ribčev Laz 42, Bohinjsko
Jezero, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1126633.
gnu-41301
Sagadin Glorija, Vranji vrh 19, Sladki Vrh,
delovno knjižico, št. 2366, izdala UE Pesnica. m-1894
Satler Boris, Strossmayerjeva 32, Maribor, delovno knjižico. m-1964
Sevšek Marjana, Trobni dol 22, Šentrupert, dvižni listek za uro št. 3455, izdalo
Urarstvo Trglavčnik. m-1912
Skaza Mihael, Gradišnikova ulica 15, Miklavž na Dravskem polju, delovno knjižico,
reg. št. 14462. m-1890
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SOLINE PRIDELAVA SOLI d.o.o., Seča
115, Portorož - Portorose, vpisni list za čoln,
št. 01/03-945/55 z dne 20. 5. 1955, PI 257 SOKOL. gny-41297
Stopar Tina, Stari trg 29, Trebnje, delovno knjižico, reg. št. 14398, serija 0334136,
izdana 11. 7. 1996. gnm-41284
Šafhalter Jože, Plečnikova 13, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 38359, izdana leta 1979. m-1914
Širme Marko, Klanska 15, Medvode,
vozno karto, št. 1543 s 100% popustom,
izdal LPP. gng-41390
Školaris Boris, Kampolin 49, Portorož Portorose, prometno dovolenje, št. šasije
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69YDYW062370,
gns-41078

za

vozilo

Daewoo.

ŠPEDICIJA PIŠKUR d.o.o., Šlandrova 4/a, Ljubljana-Črnuče, licenco, št.
0000393/21 z dne 1. 12. 1997 za vozilo M. A. N. 19.362 LJ - Z3925.
gnv-41254
Štern Albin, Bukovec 122, Zgornja Polskava, delovno knjižico, ser. št. 101045,
reg. št. 1842. m-1954
Štrakl Iztok, Goriška 4, Celje, delovno
knjižico. gni-41113
Tihole Mojca, Plešičeva ulica 6, Ljubljana, delovno knjižico. gnt-41027

Ulčar Tjaša, Bolkova 21, Radomlje, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena
šola Ljubljana. gnt-41052
Vovk Boris s.p., Varpolje 87, Mozirje,
licenco, št. 002855/2528-LM45/1997 z
dne 18. 11. 1997 za vozilo M.A.N. L 02 CE
70-87S, izdala GZS. gns-41103
Vrščaj Sara, Scopolijeva 49, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41970001, izdala
Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnj-40787
Zupančič Dejan, Srednja vas pri Polhovem Gradcu 29, Polhov Gradec, delovno
knjižico. gnb-41395
Žibret Jožef, Dolharjeva ulica 4, Ljubljana, delovno knjižico. gns-40803

Vsebina

Razglasi in objave
10481
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP 10481
Sodni register
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
in izbris iz sodnega registra
Krško
Ljubljana
Slovenj Gradec

10481
10481
10481
10481
10482

Evidenca reprezentativnosti sindikatov

10482

Evidenca statutov sindikatov

10482

Razglasi sodišč
Oklici dedičem
Oklici o skrbnikih in razpravah
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe in zavarovanja

10482
10482
10483
10483
10486

Razpisi delovnih mest

10490

Javna naročila po zakonu o javnih naročilih
ZJN-01-S
ZJN-02-B
ZJN-02-GD
ZJN-02-S
ZJN-03-B - 42. člen
ZJN-03-GD - 42. člen

10491
10491
10491
10494
10495
10498
10502

ZJN-03-S - 42. člen
ZJN-04-B - 55. člen
ZJN-04-GD - 55. člen
ZJN-04-S - 55. člen
ZJN-05-B - Sposobnost

10506
10508
10509
10510
10511

Javni razpisi

10512

Sklepi o privatizaciji

10514

Napoved potrebnih denarnih sredstev
za zagotavljanje likvidnosti proračuna

10515

Objave delniških družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin in nasprotni predlogi

10515
10515
10515

Odločbe in sklepi po ZPOmK

10520

Razne objave
Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

10520
10524
10524
10524
10524
10526
10527
10530
10531
10533
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http://www.uradni-list.si

Uradni
list
Republike Slovenije
na CD-ROMu letniki: ’95, ’96, ’97, ’98, ’99
l
i
s vsebino uradnega listat
Vsaka
zgoščenka (CD-ROM)
vsebuje celotno

·

posameznega leta.
Velika prednost tega medija pred klasičnim papirjem je tudi v veliko
manjšem fizičnem obsegu. Če je arhiviranje nekaj letnikov uradnega
lista doslej zahtevalo celotno omaro, bo odslej zadostoval manjši
predal. Zgoščenka je za arhiviranje idealna tudi zaradi trajnosti in
nespremenljivosti laserskega zapisa na njej.

Število
uporabnikov

Cena za posamezno leto
v SIT

1

14.000

2–5

17.500

6–10

21.800

11–25

29.000

26–50

45.000

na

INTERNETU

http://www.uradni. po Internetu za mnoge
s že del vsakdanjika,i
Kakor je brskanje
tako izhajanje uradnega lista na Internetu že dolgo ni več
novost.
Z naročnino na sistem UL online lahko prebirate številke
tekočega letnika že par ur po zaključku redakcije.
Iskanje je možno tudi po kazalih. Iskalni mehanizmi namreč
omogočajo pregled po želenih kriterijih in iskanje po
poljubnem besedilu.

Uradni list RS letnik 2000
UL online
štev. gesel

Cena gesla

od 1 do 5

15.946 SIT

od 6 do 25

12.733 SIT

V ceni je upoštevan DDV.

V ceni ni upoštevan DDV.

Vse informacije dobite na tel. št.: 2001 828

Ob nakupu vseh letnikov hkrati vam nudimo 20%
popusta.

Nove telefonske številke
Spoštovani!
Nove telefonske številke:

Tajništvo
Računovodstvo
Naročnine
Prodaja
Preklici
Faks
Uredništvo
Uredništvo (javni razpisi...)
Faks uredništvo

01/ 425 14 19
200 18 60
425 23 57
200 18 38
425 02 94
425 14 18
425 73 08
200 18 66
425 01 99

Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
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Pr
a vk
ar izšlo
Pra
vkar

PREDPISI O GRADITVI OBJEKTOV
IN UREJANJU PROSTORA
Predpise o graditvi objektov in urejanju prostora morajo dobro poznati vsi projektanti, gradbeniki,
vsa tehnična inteligenca, kakor tudi mnogi zaposleni v državni upravi, predvsem v številnih
oddelkih upravnih enot, ki izdajajo potrebna dovoljenja.
Nekateri zakoni, objavljeni v zbirki predpisov o graditvi objektov in urejanju prostora, so bili
spremenjeni in dopolnjeni ali na novo sprejeti v letu 2000, v zadnjih dveh letih pa smo dobili tudi
mnoge nove podzakonske akte, ki v mnogočem krojijo bodočo podobo naših bivalnih in delovnih
okolij.
Vse to so razlogi, da je založba na novo zasnovala omenjeno zbirko predpisov. V njej je uvodoma
objavljeno sedaj veljavno besedilo zakona o graditvi objektov. Sledijo številni pravilniki, ki jih
napoveduje zakon, dopolnjen statut inženirske zbornice, kodeks njenih članov, nov zakon o
gradbenih proizvodih, kakor tudi vsi pomembni zakoni o planiranju in urejanju prostora. Zadnje
strani knjige povzemajo poglavje o gradbeni pogodbi iz zakona o obligacijskih razmerjih in
gradbene uzance.
Cena 3780 SIT z DDV

10536

NAROČILNICA
Naročite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naročam

PREDPISI O GRADITVI OBJEKTOV
IN UREJANJU PROSTORA

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Davčna številka naročnika
Davčni zavezanec

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

¨ DA

¨ NE

Podpis pooblaščene osebe

Žig

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Za izdajatelja dr. Tone Jerovšek – Založnik Uradni
list RS, d.o.o. – Direktor Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS, d.o.o., Tisk Tiskarna
SET, d.o.o., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

