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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega
razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Št. 0512/3-308/82-01
Ob-54498
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izgradnja objekta Policijske postaje Murska Sobota, in sicer: gradbeno obrtniška dela, zunanja ureditev,
strojne instalacije in elektro instalacije.
4. Kraj dobave: Lokacija Policijske postaje Murska Sobota.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 14. 9. 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za finance, plan in investicije, Oddelek za investicije
in javna naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana, Veronika Bajrič, tel. 01/472-40-54.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 8. 2001.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 35101-71/00
Ob-54649
1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska
c. 9, 6210 Sežana.
2. Naslov naročnika: Občina Sežana,
Partizanska c. 4, 6210 Sežana, tel.
05/731-01-00, faks 05/731-01-23,e-mail:
druzbene.dejavnosti@sezana.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: izvedba GOI del za rekonstrukcijo in dozidavo OŠ Srečka Kosovela.
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4. Kraj dobave: Sežana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: konec septembra
2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Lokainvest d.d. Kapucinski trg 7, 4220 Škofja Loka, Srečo Barbič, tel. 04/506-09-00, faks
04/512-41-17, Občina Sežana, Partizanska
c. 4, 6210 Sežana, Bojana Kermolj, tel.
05/731-01-00.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. september 2001.
Občina Sežana
Št. 41403-1/00
Ob-54650
1. Naročnik: Občina Sežana.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta
4, 6210 Sežana, tel. 05/731-01-00, faks
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05/731-01-23, e-mail: druzbene dejavnosti@sezana.si.
3. Vrsta in količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izvedba GOI del za
rekonstrukcijo in dozidavo Zdravstvenega doma Sežana.
4. Kraj dobave: Sežana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: konec septembra
2001/ začetek oktobra 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Misel, projektiranje&inženiring, d.o.o.,
Cankarjeva 6, 6230 Postojna, tel.
05/720-18-80, faks 05/726-44-38, Iztok
N. Čančula.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
3. september 2001.
Občina Sežana

Popravek

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku
Popravek
Ob-54554
V javnem razpisu za oddajo naročil blaga
po odprtem postopku za računalniško opremo, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 59-60
z dne 20. 7. 2001, Ob-52396, se zaradi
spremembe razpisne dokumentacije spremenita 8. (a) in 9. točka tako, da se glasita:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 9. 2001 do
14. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 9. 2001 ob 12. uri; Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska c. 58, 1000 Ljubljana - sejna
soba (soba 9).
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 8. 2001.
Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije

Ob-54569
V javnem razpisu po odprtem postopku
za dobavo: dializnih monitorjev, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 63-64, z dne 3. 8.
2001, Ob-53111 se popravijo naslednje
točke:
3. (a) Vrsta in količina blaga: dializni
monitorji, 7 kosov.
7. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: do 27. 9.
2001, vsak delovni dan med 11. in 13. uro.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 27. 9. 2001,
do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 9. 2001 ob 11. uri v mali konferenčni predavalnici v 16. etaži Kirurške
stolpnice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
1. bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT, veljavno
do 3. 4. 2002;
2. izjava banke, da bo ponudnik dobil bančno garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 10% pogodbene vrednosti;
3. izjava banke, da bo ponudnik dobil bančno garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba do 3. 3.
2002, odločitev o sprejemu 12. 10. 2001.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost 37,500.000
SIT z DDV.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 8. 2001.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 407-256/2001
Ob-54450
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov predstavnika naročnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana, telefaks
01/431-23-27, tel. 01/431-22-49 (Služba za investicije in premoženjsko pravne
zadeve).
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
vgradnja opreme za Srednjo zdravstveno šolo v Mariboru.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, navesti sklope in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki lahko nudijo le opremo v celoti.
4. Kraj dobave: Srednja zdravstvena šola Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pričetek –
takoj po podpisu pogodbe, zaključek – februar 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Proplus
d.o.o., 2000 Maribor, Strma ul. 8, tajništvo; kontaktna oseba: Bojana Sovič, tel.
02/250-41-10, faks 02/250-41-35.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko plačilo na ŽR 51800-601-62499 pri APP, podr. Maribor, pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 10. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Proplus d.o.o., 2000 Maribor,
Strma ul. 8, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 10. 2001,
ob 10. uri, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Investicijski oddelek, Trubarjeva 3/V,
1000 Ljubljana, velika sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija, v višini 10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo do izročitve bančne
garancije za dobro izvedbo del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z navodilom o izvrševanju proračuna RS
in razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta
izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): pravna ali fizična oseba
ali skupina izvajalcev v skupnem nastopu.
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43 členu zakona o
javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe do 10. 11. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena ob izpolnjevanju vseh
pogojev, predvidenih z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, 1000 Ljubljana, telefaks 01/431-23-27,
tel. 01/431-22-49 (Služba za investicije in
premoženjsko pravne zadeve – Marina Cankar, u.d.i.a).
Ogled objekta je možen po predhodni
najavi na upravi Srednje zdravstvene šole,
tel. 02/331-28-70.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa (na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZJN): /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 8. 2001.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Ob-54451
1. Naročnik: Vrtec Ljubljana Center.
2. Naslov naročnika: Poljanska c. 12,
1000 Ljubljana.
3. a) Opis in obseg razpisa: dobava in
montaža opreme za igralnice in garderobe za enote vrtca.
b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: predmet javnega naročila je
razdeljen v naslednje sklope: mize, stoli,
kotički, omare, garderobe, igrala na prostem, ostalo. Ponudba se lahko nanaša na
celotno javno naročilo ali na posamezen
sklop.
c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Vrtec Ljubljana Center; objekti so razvidni iz razpisne dokumentacije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek november 2001; rok za izvedbo je 2 meseca od
dneva podpisa pogodbe.
7. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: ponudnik lahko
dvigne razpisno dokumentacijo po predhodni najavi na naslovu: Vrtec Ljubljana Center, Poljanska cesta 12/I, kontaktna oseba
je Sonja Fijavž, tel. 01/300-57-40, faks
01/432-60-90.
b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame ob dokazilu
vplačila zneska za dvig dokumentacije,
vsak delovni dan od 10. do 12. ure do
18. 10. 2001.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun
50100-603-40568, sklic na številko
29213.
8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene do 18. 10.
2001 do 12. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Vrtec Ljubljana Center, Poljanska c. 12/I, PP 2037.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj, Ponudba –
javni razpis za dobavo opreme za igralnice
in garderobe“. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
18. 10. 2001 ob 12.15 na naslovu: Vrtec
Ljubljana Center, Poljanska cesta 12/I.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v vrednosti 10% od ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu z Zakonom o
javnih zavodih.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30 dni od dneva odpiranja.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižje cene.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 9. 2001.
Vrtec Ljubljana Center
Ob-54497
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, tel. 01/300-39-28, faks
01/300-39-11.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
– 49 osebnih računalnikov,
– 34 tiskalnikov,
– 2 scannerja.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop: osebni računalniki,
2. sklop: tiskalniki in scanerji.
4. Kraj dobave: naročnik (laboratoriji oziroma ordinacije).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave: konec
oktobra 2001.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Ljubljana, Nabavna služba (soba št.
33), Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
Kontaktna oseba za dodatne informacije
je Katarina Hren, univ. dipl. prav.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV
vključen) na bančni račun številka:
50101-603-48587, sklicna številka 02
108-280-86.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 1. 10. 2001 do 10.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Ljubljana, vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28,
1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 10. 2001 ob 12. uri, Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, velika sejna soba v kleti.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti ponudbe.
11. Glavni pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: najmanj 30 dni po dobavi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 1. 12. 2001; 8. 10.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 8. 2001.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 7490/01
Ob-54501
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117 Ljubljana, faks 01/518-83-01.
3. (a) Vrsta in količina blaga: svetlobna
signalizacija.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– sklop 1 – signalna oprema,
– sklop 2 – posebna signalna oprema.
Ponudnik lahko da ponudbo za en sklop
ali za oba sklopa skupaj.
4. Kraj dobave: poslovne enote – AC baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: oktober 2001
– september 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., komercialna služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/518-83-62, faks 01/518-83-01, Milan
Stevanovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure, ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 SIT; plačilo mora biti izvedeno na žiro račun št.
50102-601-21275, sklic na številko 99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 9. 2001 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o., Grič 54, 1117 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 9. 2001 ob 10. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrezna finančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene cene. Veljavnost garancije mora biti najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih):
– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;
– več ponudnikov lahko nastopi skupno
kot skupni izvajalec (joint venture), z navedbo in pisnim pooblastilom vodilnemu partnerju pri skupnem nastopu.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: ni dodatnih
pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
28. 11. 2001; datum odločitve do 13. 10.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, ustreznost blaga, plačilni pogoji,
kakovost blaga in druge ugodnosti. Teža in
način uporabe meril je podan v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 54 z dne
29. 6. 2001, št. ob. 4493/01.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 8. 2001.
Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o., Ljubljana
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Št. 7489/01
Ob-54502
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117 Ljubljana, faks 01/518-83-01.
3. (a) Vrsta in količina blaga: zimska
mehanizacija.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– merilec slanosti;
– ni predvidena oddaja sklopov.
4. Kraj dobave: poslovne enote – AC baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: oktober 2001
– november 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., komercialna služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/518-83-62, faks 01/518-83-01, Milan
Stevanovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure, ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 SIT; plačilo mora biti
izvedeno
na
žiro
račun
št.
50102-601-21275, sklic na številko 99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 9. 2001 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o., Grič 54, 1117 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 9. 2001 ob 9. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrezna finančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene cene. Veljavnost garancije mora biti najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih):
– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;
– več ponudnikov lahko nastopi skupno
kot skupni izvajalec (joint venture), z navedbo in pisnim pooblastilom vodilnemu partnerju pri skupnem nastopu.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost po-
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nudbe 28. 11. 2001; datum odločitve do
13. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, ustreznost blaga, plačilni pogoji,
kakovost blaga in druge ugodnosti. Teža in
način uporabe meril je podan v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 52 z dne
22. 6. 2001, št. ob. 4348/01.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 8. 2001.
Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o., Ljubljana
Št. 403-4/01
Ob-54539
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1502 Ljubljana, faks 478-56-82, tel.
478-52-52.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
devetih fotokopirnih strojev in tekoče
vzdrževanje le-teh.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali več skupaj:
naročilo se ne oddaja v sklopih.
4. Kraj dobave: fco Ministrstvo za finance na naslednjih lokacijah: Župančičeva 3,
Beethovnova 11, Prežihova 4, Jesenkova 3
in Cankarjeva 18; vse v Ljubljani.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predviden datum
zaključka ali trajanje dobave: predviden
začetek dobave je oktober 2001, zaključek
pa november 2001. Tekoče vzdrževanje fotokopirnih strojev se bo izvajalo v življenjskem obdobju fotokopirnih strojev (predvidoma 5 let).
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: na podlagi pisnega zaprosila z navedbo kontaktne osebe, številke telefona in številke faksa, se
razpisno dokumentacijo lahko zahteva na
naslovu: Ministrstvo za finance, Finančna
služba, Prežihova 4, II. nadstropje, soba
205, Vesna Zupančič.
(b) Čas v katerem se lahko prevzeme
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 10. in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo ni
potrebno plačati.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 10. 2001 do vključno 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Prežihova 4, Finančna
služba, II. nadstropje, soba 204, 1502
Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudbe: 8. 10. 2001 ob 12.15, v sejni sobi na
naslovu: Ministrstvo za finance, Prežihova
4, 1502 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe in bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: rok
plačila je 31 dni po uradnem prejemu računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vključno do 8. 12. 2001, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 22. 10.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: konkurenčnost cen fotokopirnih strojev, konkurenčnost stroškov vzdrževanja na kopijo, garancijske dobe fotokopirnih strojev, odzivni
čas serviserja, možnost nadomestne opreme, dobavni rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 8. 2001.
Ministrstvo za finance
Št. 02/01
Ob-54542
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska 35,
1505 Ljubljana, faks 01/251-55-16.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nadgradnja centralnega diskovnega sistema in
kasetnih knjižnic za izdelavo varnostnih
kopij s SAN arhitekturo računalniškega
centra na centralni lokaciji, vzpostavitev sistema za replikacijo podatkov na
oddaljeno lokacijo rezervnega računalniškega centra, integracija v obstoječe
okolje in vzdrževanje opreme.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Slovenska 35, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso možne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do 60 dni od
dneva podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: vložišče Banke Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana; BS,
Informacijska tehnologija, Igor Škof, Marjan
Smolej.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 12. ure
in od 14. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT na
račun 01000-0000100090 sklic M05
270992-3000.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 10. oktobra 2001
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: vložišče Banke Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. oktober 2001 ob 10.30 v prostorih Banke Slovenije, soba 240.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati pogoje iz 41., 42., in 43. člena ZJN.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 12. 2001, predvideni datum odločitve
18. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vprašanja naslovite na elektronski naslov: razpis.SAN-RRC@bsi.si.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 8. 2001.
Banka Slovenije
Št. 462-02/90-01/0520-010 Ob-54557
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks: 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pohištvo
(pisarniško in drugo pohištvo).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba se lahko nanaša na celotni predmet
javnega naročila, tj. dobava in montaža pohištva za vse carinske urade, ali le na njegov posamezni del, tj. dobava in montaža
pohištva za posamezne carinske urade.
Delna ponudba mora izpolnjevati vse pogoje, ki so določeni za celotni predmet javnega naročila.
4. Kraj dobave: dobava in montaža pohištva se bosta izvajali po posameznih lokacijah v okviru carinskih uradov Dravograd,
Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska
Sobota, Nova Gorica in Sežana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudba mora biti v skladu s tehničnimi značilnostmi predmeta javnega naročila; v nasprotnem primeru se bo smatralo, da je ponudba neprimerna. Variantne ponudbe, ki je
v nasprotju s tehničnimi značilnostmi predmeta javnega naročila, naročnik ne bo upošteval.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 22. 10. 2001
do 25. 11. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: sprejemna pi-
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sarna, pritličje, soba št. P10, Erika Andrlič,
tel. 01/478-38-00, faks: 01/478-39-00.
Ime osebe, pri katerih zainteresirani ponudnik lahko dobi informacije - Barbara Gašperlin univ. dipl. ekon., tel. 01/478-38-41,
faks: 01/478-39-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11.30 in
od 12.30 do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 10. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Carinska uprava Republike
Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, v sprejemni pisarni
v pritličju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 10. 2001 ob 10. uri na naslovu: Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni
carinski urad, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, 3. nadstropje, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v primeru, da ponudba ponudnika presega 30
mio SIT, mora ponudnik svoji ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10 % od vrednosti javnega naročila oziroma dela javnega naročila, za katerega se
prijavlja, oziroma od ponudbene vrednosti
ponudnika, kot je navedeno v IX. poglavju
razpisne dokumentacije. Ponudniku ni potrebno predložiti bančne garancije za resnost
ponudbe, če njegova ponudba ne presega
30 milijonov SIT. V tem primeru mora ponudnik priložiti svoji ponudbi lastno menico za
resnost ponudbe, z menično izjavo, v višini
10 % od vrednosti javnega naročila oziroma
dela javnega naročila, za katerega se prijavlja, oziroma od ponudbene vrednosti ponudnika, kot je navedeno v IX. poglavju razpisne dokumentacije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kot v razpisni dokumentaciji oziroma glede finančne sposobnosti
mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve: čisti letni prihodki iz prodaje ponudnika
morajo biti večji od ponudbene vrednosti ponudnika v ponudbeni dokumentaciji, s katero se je ponudnik prijavil na javni razpis; v
preteklih šestih mesecih do vključno datuma izdaje ustreznega bonitetnega obrazca
oziroma potrdila ponudnik ni imel blokiran
transakcijski račun oziroma negativno stanje
sredstev v preteklem mesecu brez odobrenega kredita za pokrivanje negativnega stanja na transakcijskem računu; ponudnik mora imeti poravnane vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov zapadle do dneva oddaje ponudbe na
podlagi razpisa javnega naročila; ponujeni
plačilni rok mora biti najmanj 30 dni od dneva prejema računa ter glede poslovne sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve: ponudnik mora predložiti vsaj

eno referenco za dela, ki so enaka predmetu javnega naročila; ponujena garancijska
doba za pohištvo ne sme biti krajša od 24
mesecev, upoštevaje normalno uporabo ter
računano od dneva dokončanja del.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
10. 12. 2001 in odločitev o sprejemu ponudbe najkasneje do 12. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena,
2. reference.
Merilo pod točko 1 (cena) predstavlja
80 % vrednosti. Merilo pod točko 2 (reference) predstavlja 20 % vrednosti.
ad1) Cena se bo preračunala v točke po
naslednji formuli:
Cena v točkah = (minimalna cena x
100)/ponujena cena
Najnižja cena dobi največje število točk.
ad 2) Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 10,000.000 SIT 2 točki,
– za vsako predloženo referenco od
10,000.001 SIT v vrednosti do 20,000.000
SIT 4 točke,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 20,000.001 SIT do 30,000.000
SIT 8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 30,000.000 SIT 16 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 9. 2001.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Št. 0512/3-308/83-01
Ob-54565
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-52, faks
01/472-57-91.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniška in druga notranja oprema.
Specifikacija blaga je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Naročilo zajema dobavo in montažo
blaga.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predmet javnega razpisa obsega naslednje
sklope:
– sklop 1: stoli – Policija,
– sklop 2: ostala notranja oprema – Policija,
– sklop 3: notranja oprema – MNZ.
Ponudniki lahko ponudijo vse blago v
celoti (sklopi od 1 do 3), ali blago posameznega sklopa v celoti. Ponudniki ne morejo
ponuditi posameznega blaga oziroma posameznih artiklov iz posameznega sklopa.
4. Kraj dobave: lokacije posameznih policijskih uprav in organizacijskih enot MNZ.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki lahko ponudijo tudi variantne ponudbe, pri čemer morajo le-te zadostiti tehnični
specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: najkasnejši
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rok za dobavo in montažo opreme je 20. 12.
2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade. Dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan med 12. in 14. uro,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30808301.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 2. 10. 2001,
najkasneje do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 2. 10.
2001 ob 9.30, na naslovu: Visoka policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
ponudniki morajo kot finančno zavarovanje
za resnost ponudbe predložiti bančno garancijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v
primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da
bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt
o skupni izvedbi naročila mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa
ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 22. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza merilom: cena, strokovna priporočila in
finančno stanje ponudnika.
Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudba prejme za ceno je 82 točk, za
strokovna priporočila 10 točk, ter za finančno stanje ponudnika 8 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 8. 2001.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 7/01
Ob-54568
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: strokovna literatura.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. dobava tuje periodike,
2. dobava baz podatkov na CD romih.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1. 2002
do 31. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna
naročila, Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig
razpisne dokumentacije: osebno ali po
pošti po predhodni predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije, faks:
02/33-11-533.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do roka za predložitev ponudb, vsak delovni dan od 11. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT negotovinsko,
na ŽR št. 51800-603-33486, s pripisom za razpisno dokumentacijo: strokovna literatura.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: dne 17. 10. 2001, do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska 5,
2000 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 18. 10. 2001, ob 11. uri, mala konferenčna predavalnica Kirurške stolpnice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z
opravljanjem dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe, potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni
na dan določen za predložitev ponudb;
3. lastno pisno izjavo o nekaznovanosti, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo;
4. da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do
dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni
davčni urad ali carinska uprava, potrdilo na
sme biti starejše od 30 dni na dan določen
za predložitev ponudb;
5. da ima odločbo upravne enote oziroma drugega pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega
razpisa;
6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
Podatke iz bilance uspeha in Podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev ponudb (ne velja za obrazec BON-1);
6.1. da ima: število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 6 obrazca
BON-2 enako 0 ali potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
6.2. da ima: prihodke od prodaje, izkazane pod zap. št. 4 obrazca BON-1, enake ali večje od ocenjene vrednosti skupine
oziroma skupin na katere se prijavlja; ali prihodke od prodaje, izkazane pod zap. št. 13
obrazca Podatki iz bilance uspeha, enake
ali večje od ocenjene vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja;
7. da ponudnik ni dal zavajajočih podatkov;
8. da zagotavlja 100% letnih razpisanih vrst in količin blaga;
9. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prevzema blaga;
10. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor-razloženo (ob terminu, ki ga
določi naročnik);
11. da bo odzivni čas največ 1 delovni dan;
12. da zagotavlja kvalitetne in strokovne storitve za dobavo strokovne literature in
drugega blaga iz uvoza.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o

sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 3. 2002, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe: dne 24. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna vrednost predračuna v tuji valuti
(USD).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije: Marija Žlender,
univ. dipl. ekon, tel.: 02/321-25-56.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 9. 2001.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 165/01
Ob-54617
1. Naročnik: Gasilska zveza Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta svobode
17, 8250 Brežice, tel. 07/499-08-30, faks
07/499-08-33.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
podvozja (1 kom) za gasilsko vozilo GVC
24/50, kabina 1+2. Tehnične karakteristike vozila so navedene v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Gasilska zveza Brežice,
Cesta svobode 17.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso možne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: od 1. 12.
2001 do 10. 12. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri tehničnem
sekretarju GZ Brežice Vinku Cvetkoviću, tel.
07/499-08-30, GSM 031/609-112 na naslovu Gasilska zveza Brežice, Cesta svobode
17, 8250 Brežice.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 20. 9. 2001
med 9. in 14. uro (z dokazilom o vplačilu
zneska za razpisno dokumentacijo).
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT (vključno
z DDV), na ŽR 51620-678-65389, Gasilska zveza Brežice, Cesta svobode 17,
8250 Brežice, z obvezno navedbo davčne
številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
oddane najkasneje do 1. 10. 2001 do 12.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Gasilska zveza Brežice, Cesta
svobode 17, 8250 Brežice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 10. 2001ob 13. uri, v sejni sobi Gasilske zveze Brežice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za zavarovanje za resnost ponudbe se zahteva:
menica z menično izjavo za zavarovanje resnosti ponudbe v višini 10% skupne ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: plačilo
se izvede po izvedbi pogodbenih obvezno-
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sti v roku najmanj 30 dni od dneva prejema
računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudniki morajo za priznanje sposobnosti priložiti svoji ponudbi dokumentacijo in dokazila, ki so zahtevana v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega morajo veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb je
maks. 45 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 80%,
– ugodnejši plačilni pogoji 10%,
– reference ponudnika 5%,
– rok dobave 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico odstopiti od pogodbe zaradi pravnih in drugih
razlogov.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 8. 2001.
Gasilska zveza Brežice
Št. 630-01-2/2001-1800
Ob-54648
1. Naročnik: Mestna občina Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto.
3. (a) Vrsta in količina blaga: programska oprema za elektronsko pisarniško
poslovanje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja sklopov ni predvidena.
4. Kraj dobave: Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe so sprejemljive v okviru razpisnih pogojev.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 2. novembra 2001 do 30. aprila 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Sekretariat za
okolje, prostor in komunalne zadeve, Vladimir Gačnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 10. ure v času trajanja razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 52100-630-40115, 3.000
SIT.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. oktober 2001, do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. oktober 2001, ob 9. uri, Novo mesto,
Novi trg 6, sejna soba - II. nadstropje.

Št.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ni potrebno.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila je 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v
skladu z zakonom.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z zakonom.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. novembra 2001, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 19. oktober 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. avgust 2001.
Mestna občina Novo mesto

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku
Popravek
Ob-54624
V javnem razpisu za oddajo del: izgradnja vodovoda v Prosenjakovcih, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 70 z dne
31. 8.
2001,
Št.
352-05/00-20,
Ob-54192, se 8.(a) in 9. točka popravita
in pravilno glasita:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 9. 2001 do 12.
ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 9. 2001
ob 9. uri, na naslovu: Občina Moravske
Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice – sejna soba (2. nadstropje).
Občina Moravske Toplice
Št. 2948/01
Ob-54454
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/43-15-255, telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kabelske kanalizacije po Tržaški cesti v
Ljubljani:
– gradbena dela,
– obrtniška dela.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba mora biti celovita, ev.
delnih ponudb ne bomo upoštevali.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Tržaška cesta v Ljubljani.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso možne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni pričetek del je meseca oktobra 2001 in dokončanje razpisanih del predvidoma v 3 mesecih.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataša Škerjanec, tel.
01/43-15-255 v sobi št. 16 na naslovu
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta
56/VI, 1516 Ljubljana
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 3. 10. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključno z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana
d.d. št. 50102-601-90004, sklic na številko: 007991-276 z obvezno navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 3. 10. 2001 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Služba
za javna naročila in nabavo, Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo
točnega naslova naročnika. ponudba naj
ima obvezno pripisano “javni razpis JN
45/01 - ponudba za izgradnjo kabelske
kanalizacije po Tržaški cesti v Ljubljani - ne
odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 3. 10.
2001, ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana d.d., Slovenska
cesta 56/VII v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% ponudbene
vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
60 dni.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
Ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti:
v izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, oziroma samostojni podjetnik
priglasitveni list DURS, ki ni starejši od 90
dni,
v veljavno odločbo - dovoljenje upravnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet naročila, datum overovitve kopije le-te ne sme biti starejši od 90 dni,
v dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
v dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih petih
letih pred objavo naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem, da
njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo
odločbo ustavljeno, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe,
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– izjavo banke o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD),
– BON 1 in BON 2, oziroma BON 3, pri
čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON 3
pa ne starejša od 30 dni, oziroma davčna
odmera za samostojnega podjetnika za zadnje poslovno leto, ne starejša od 90 dni,
v dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– izjavo ponudnika o obveznostih po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,
– pogodbo s podizvajalcem, oziroma
pogodbo o skupnem nastopanju, če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali
v obliki poslovnega sodelovanja,
– izjave vseh v svoji ponudbi navedenih
podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realizaciji naročila, da je ponudnik pravočasno in
pravilno poravnal svoje zapadle obveznosti
do njih,
– dokazilo ponudnika o zadostni prosti
kadrovski zmogljivosti (izjava) in strokovni
usposobljenosti kadrov, (seznam zaposlenih z navedbo strokovne usposobljenosti)
ponudnika, oziroma njegovega podizvajalca, potrebnih za izvedbo naročila,
– dokazilo o zadostni tehnični opremljenosti ponudnika, oziroma njegovega podizvajalca, potrebni za izvedbo naročila,
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– dokazilo ponudnika ali njegovega podizvajalca, da je v preteklem 5-letnem obdobju zgradil vsaj en objekt v obsegu in
izvedbi kot je predmet tega razpisa,
– potrjen vzorec pogodbe.
Za izhodišče določitve starosti dokumentov se upošteva datum odpiranja
ponudb. Pridobitev dokumentov pod oznako v velja tudi za eventualnega podizvajalca in morajo biti predloženi v originalu ali
notarsko overjene fotokopije, ustrezno žigosani in podpisani.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb: predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 45 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (76% delež),
– strokovna priporočila (reference) (16%
delež),
– rok plačila (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (3% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 21. 9. 2001.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 3. 9. 2001.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 2949/01
Ob-54455
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/43-15-255, telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena razširitev 110 kV stikališča v RTP
110/20 kV Črnomelj:
– gradbena dela,
– jeklene konstrukcije.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba mora biti celovita, ev.
delnih ponudb ne bomo upoštevali.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: RTP 110/20 kV Črnomelj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso možne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni pričetek del je meseca oktobra 2001 in dokončanje razpisanih del predvidoma v 3 mesecih po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataša Škerjanec, tel. 01/43-15-255 v
sobi št. 16 na naslovu Elektro Ljubljana d.d.,
Slovenska cesta 56/VI, 1516 Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 3. 10. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključno z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana
d.d. št. 50102-601-90004, sklic na številko: 007991-276 z obvezno navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 3. 10. 2001 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Služba
za javna naročila in nabavo, Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Ponudba naj ima obvezno pripisano “javni razpis JN 46/01 –
Ponudba za gradbeno razširitev 110 kV
stikališča v RTP 110/20 kV Črnomelj – Ne
odpiraj”
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 3. 10.
2001, ob 13. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana d.d., Slovenska
cesta 56/VII v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene
vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
Ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti:
v izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, oziroma samostojni podjetnik priglasitveni list DURS, ki ni starejši od
90 dni,
v veljavno odločbo - dovoljenje upravnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet naročila, datum overovitve kopije le-te ne sme biti starejši od 90 dni,
v dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
v dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih petih
letih pred objavo naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem, da
njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo
odločbo ustavljeno, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delav-
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ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,
– bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 3% vrednosti ponudbe,
– izjavo banke, o predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– izjavo banke o predložitvi bančne
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD),
– BON 1 in BON 2, oziroma BON 3,
pri čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON 3
pa ne starejša od 30 dni, oziroma davčna
odmera za samostojnega podjetnika za zadnje poslovno leto, ne starejša od 90 dni,
v dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– izjavo ponudnika o obveznostih po
Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode
in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju
tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,
– pogodbo s podizvajalcem, oziroma
pogodbo o skupnem nastopanju, če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali
v obliki poslovnega sodelovanja,
– izjave vseh v svoji ponudbi
navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realizaciji naročila, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
obveznosti do njih,
v dokazilo ponudnika o zadostni prosti
kadrovski zmogljivosti (izjava) in strokovni
usposobljenosti kadrov, (seznam zaposlenih z navedbo strokovne usposobljenosti)
ponudnika, oziroma njegovega podizvajalca, potrebnih za izvedbo naročila,
– dokazilo o zadostni tehnični
opremeljenosti ponudnika, oziroma njegovega podizvajalca, potrebni za izvedbo
naročila,
– dokazilo ponudnika ali njegovega
podizvajalca, da je v preteklem 5-letnem
obdobju zgradil vsaj en objekt v obsegu in
izvedbi kot je predmet tega razpisa,
– potrjen vzorec pogodbe.
Za izhodišče določitve starosti dokumentov se upošteva datum odpiranja ponudb.
Pridobitev dokumentov pod oznako v velja
tudi za eventualnega podizvajalca in morajo
biti predloženi v originalu ali notarsko overjene fotokopije, ustrezno žigosani in podpisani.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb: predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 45 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (76% delež),
– strokovna priporočila (reference) (16%
delež),
– rok plačila (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (3% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo
naročniku priporočeno posredovane do
21. 9. 2001.

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 3. 9. 2001.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 3/01
Ob-54496
1. Naročnik: Stanovanjski sklad ljubljanskih občin.
2. Naslov naročnika, številka telefaksa: Ljubljana, Zarnikova 3, faks
01/306-14-10.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbeno obrtniških in instalacijskih del
za izgradnjo dveh stanovanjskih objektov – vrstni hiši, vsaka s po štirimi stanovanjskimi enotami v 7. nizu ter pripadajočo prometno in komunalno ureditvijo
in priključki v območju urejanja BS 4/5
Tomačevo v Ljubljani v izmeri ca.
600 m2 koristne stanovanjske površine.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključujejo izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena v naročilo.
4. Kraj izvedbe del: Tomačevo, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni
datum začetka del je december 2001, dokončanje pa avgust 2002.
7. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Stanovanjski sklad ljubljanskih občin, Ljubljana, Zarnikova 3, soba
317/III, Olga Funa, univ. dipl. ek.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 7. 9.
2001 do 9. 10. 2001, med 9. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 30.000 SIT in se nakaže na ŽR
naročnika št. 50100-652-25295. Pri dvigu
razpisne dokumentacije se mora prevzemnik razpisne dokumentacije izkazati z dokumentom (položnica, virman...), iz katerega
je razvidno plačilo razpisne dokumentacije.
Naročnik ni davčni zavezanec.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 9. 10. 2001 do
12. ure.
(b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Stanovanjski sklad ljubljanskih občin, Ljubljana, Zarnikova 3/vložišče.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj: Ponudba
Tomačevo – 7. faza“.
Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 10. 2001 ob 13. uri, Stanovanjski
sklad ljubljanskih občin, Ljubljana, Zarnikova 3/sejna soba v III. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe, veljavna do 31. 12. 2001
za vrednost 7,700.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
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dno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije in gradbeno pogodbo.
12. Pogoji, ki jih mora izpolniti ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. in 43. členu Zakona o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2001; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 8. 11. 2001.
14. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 70%,
– usposobljenost izvajalca 10%,
– reference 10%,
– garancijski roki 10%.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki doseže
največjo vsoto točk na podlagi vrednotenja
po posameznih merilih.
Način točkovanja po zgoraj navedenih
merilih je podrobneje prikazan v razpisnih
pogojih.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: rok za informacije je do vključno
4. 10. 2001. Vprašanja je potrebno posredovati pisno na faks 01/306-14-10 pod šifro “Tomačevo 7. faza“. Odgovore bo naročnik posredoval pisno vsem ponudnikom,
ki so prejeli razpisno dokumentacijo.
16. Datum predhodne objave namere
o naročilu ali navedba, če je bila objavljena: ni bilo predhodne objave namere o naročilu.
17. Datum posredovanja zahteve za
objavo: 30. 8. 2001.
Stanovanjski sklad ljubljanskih občin
Št. 3444-43/00
Ob-54500
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10, 6000
Koper,
faks
05/62-71-907,
tel.
05/66-46-285.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija ceste: lokalna cesta LC 177130
na odsekih Križ. Babiči-Rojci km
0,000-0,900 in Križ. Babiči-Marezige km
0,000-1,900, javna pot JP 677400 na
odseku Marezige-OŠ Marezige km
0,000-0,265.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ne.
4. Kraj izvedbe: Babiči, Marezige, Koper.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 11.
2001-30. 4. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: sprejemna pisarna Mestne občine Koper, dodatne informacije na Uradu za nepremičnine, Tatjana
Lečič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8. do
12. ure, sreda od 14. do 17. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, virman na ŽR
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št. 51400-630-90004 s pripisom: plačilo
razpisne dokumentacije za rekonstrukcijo
ceste v Marezigah.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 10. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: sprejemna pisarna Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 10. 2001 ob 13. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: financiranje iz proračuna Mestne občine
Koper za leto 2001 in 2002. Plačilo v
roku 60 dni od dneva prejema potrjene
situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe 3 mesece. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 22. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ob izpolnjevanju pogojev najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 8. 2001.
Mestna občina Koper
Št. 35100-0104/00
Ob-54513
1. Naročnik: Občina Tolmin.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev 2,
5220 Tolmin, tel. 05/38-19-500, faks
05/38-19-523.
3. (a) Opis in obseg gradnje: Klukčev
most v Dolenji Trebuši.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo dela oddajal v skladu z zagotovljenimi sredstvi letnega proračuna.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Dolenja Trebuša.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: se določi s pogodbo, glede na odobrena finančna sredstva za popotresno obnovo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Tolmin, glavna pisarna, Padlih borcev 2, 5220
Tolmin (razpisna dokumentacija se lahko
dvigne osebno ali se pošlje po pošti, po
predhodni dostavi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije s podatki o naslovu ponudnika).
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do pet dni pred
odpiranjem ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na žiro račun
Občine Tolmin številka 52030 - 630 - 7108
pri APP.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 10. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Tolmin, Padlih borcev
2, 5220 Tolmin - glavna pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 10. 2001 ob 12. uri v mali sejni
sobi Občine Tolmin, Tolmin, Padlih borcev 2.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 1. 2002, predvideni datum odločitve 10. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok plačila, reference.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu:
Ksenija
Kikl
udig.
tel.
05/38-19-500.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 8. 2001.
Občina Tolmin
Št. 40300/0118/97
Ob-54514
1. Naročnik: Občina Postojna.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 4,
6230, Postojna, tel. 05/72-80-784, faks
05/72-80-780.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba I.
faze kanalizacije Hruševje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Hruševje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek druga
polovica novembra 2001, konec februarja
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Postojna, Oddelek za okolje,
prostor in urbanistično načrtovanje, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, kont. oseba Zora
Obreza, tel. 05/72-80-784.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT s položnico na
račun št. 52200 - 630 - 61215, Občina
Postojna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: četrtek, 11. 10.
2001 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Postojna, tajništvo,
Ljubljanska 4, 6230 Postojna, v zapečateni kuverti s pripisom “Ne odpiraj - ponudba, I. faza kanalizacije Hruševje“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 10. 2001 ob 12. uri, Občina
Postojna, Ljubljanska 4, 2. nadstropje, soba št. 27.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): pogodba.
13. Pogoji,ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti k ponudbi dokumentacijo in
dokazila, zahtevana z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:
– ponudba mora veljati 30 dni od odpiranja ponudb,
– datum odločitve o izbiri izvajalca predvidoma do 24. 10. 2001.
15. Merila za dodelitev naročila, teža
in način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 60 točk,
– način plačil in fiksnost cen – 10 točk,
– rok izvedbe – 20 točk,
– reference in druge ugodnosti, ki jih
ponudnik nudi – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico naročiti manjši obseg del od razpisanega, ali odstopiti od pogodbe, v kolikor se izkaže, da
ne more zagotoviti sredstev za pokritje pogodbenega zneska. V obeh primerih ponudniki nimajo pravice do odškodnine iz tega
naslova.
17. Datum in št. objave predhodnega
razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 8. 2001.
Občina Postojna
Št. 38
Ob-54526
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova ulica 6,
1104 Ljubljana, faks 01/477-96-98, tel.
01/477-96-00.
3. (a) Opis in obseg gradnje: 1. faza
razširitve odlagališča nenevarnih od-
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padkov na območju podaljšanja IV. in V.
odlagalnega polja novega dela odlagališča komunalnih odpadkov Barje v
Ljubljani – izvedba predobremenilnih
nasipov.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja za celotni obseg del.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del oktober 2001, čas izvedbe predvidoma 4 mesece.
7. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije:
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova
ulica 6, 1104 Ljubljana, Služba za investicije in vzdrževanje, soba 100-101, I. nadstropje, dodatne informacije daje vodja
izvedbe javnih naročil, Ivan Erklavec,
univ. dipl. inž.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem razpisne
dokumentacije do 1. 10. 2001, vsak dan
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 22.500 SIT na račun številka 50103-601-23953, oziroma na blagajni Javnega podjetja Snaga, Povšetova 6,
Ljubljana med 8. in 9.30 in med 10. in 13.
uro, s pripisom JR G 2/01 in davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 10. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga, d.o.o.,
Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, tajništvo,
soba 118, I. nadstropje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 10. 2001 ob 12.30, v sejni sobi Javnega
podjetja Snaga, Povšetova 6, Ljubljana, II.
nadstropje, soba 200.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe najmanj 90 koledarskih dni od izteka roka za
oddajo ponudb, to je do 29. 12. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 10. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena največ 80 točk,
– rok izvedbe največ 15 točk,
– rok plačila največ 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. z dne
15. 9. 2000, Ob-35307.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 8. 2001.
Javno podjetje Snaga, d.o.o.
Št. 44/01
Ob-54527
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kolesarske poti Vič-Dravograd-Trbonje.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta G1-1 Vič-Dravograd.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: do 31. 5. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 10. 2001 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 10. 10.
2001 ob 9. uri v veliki sejni dvorani I. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko unovči v
dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republika Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno navedeni in razčlenjeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste-Služba za javna naročila
in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 8. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. 403-46/00
Ob-54538
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, tel. 07/499-15-00,
faks 07/499-00-52.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
Osnovne šole Pišece.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in možnosti predložitve ponudbe za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik mora predložiti ponudbo za celoto razpisanih del.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Pišece.
5. (a) Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala v letih 2001, 2002 ter financirala v
letih 2001, 2002 in 2003. V letu 2001 se
bodo dela pričela izvajati 15. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Oddelek za
družbene dejavnosti, Cesta prvih borcev 18,
Anica Hribar ali Vilma Zupančič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago za 10.000 SIT, plačilo
po položnici na račun Občine Brežice, št.
51620-630-13063.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 10. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Brežice, Oddelek za
družbene dejavnosti.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 10. 2001 ob 10.30, v sejni sobi Občine
Brežice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
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čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od ponudbene cene brez DDV.
11. Pogoji glede financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
plačila se bodo vršila po izstavljenih situacijah v roku 60 dni od prejema situacije v letu
2001 in 2002, in sicer do 6,000.000 SIT v
letu 2001, do 200,000.000 SIT v letu
2002, razlika za izvedena dela pa v letu
2003 do 30. 5.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): pogodba.
13. Zahtevani pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41., 42. in
43. členu ZJN-1:
a) je registriran pri pristojnem organu –
ponudnik priloži izpis iz sodnega registra ali
druge ustrezne evidence,
b) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča,
c) da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, povezano s
poslovanjem ali druga pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki
je predmet javnega naročila – ponudnik
priloži potrdilo pristojnega sodišča ali
izjavo pod materialno in kazensko odgovornostjo,
d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve – ponudnik predloži potrdilo Davčnega urada,
e) da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa- ponudnik priloži odločbo za opravljanje dejavnosti,
f) da je finančno in poslovno sposoben –
ponudnik predloži BON1, BON2 ali BON3,
ali v primeru, da ima odprt račun pri poslovni banki mnenje oziroma izkaze o poslovanju, izdanega največ 30 dni pred zaključkom razpisnega roka; samostojni podjetnik
predloži davčno napoved z bilanco stanja in
bilanco uspeha za preteklo leto,
g) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec,
h) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa in podpiše krovno izjavo,
i) da izpolni druge zahteve iz razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe: šestdeset dni od odpiranja
ponudb; 20 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponujena cena,
– garancijska doba,
– druge ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Občina Brežice, Oddelek za družbene dejavnosti, Cesta prvih borcev 18, 8250 Breži-
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ce, s pripisom – “zahteva za dodatne informacije in pojasnila“.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 33 z dne
5. 5. 2001, Št. 7.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 8. 2001.
Občina Brežice
Št. 01/321572
Ob-54545
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptacija počitniškega doma v Savudriji, Ravna
dolina Savudrija, Republika Hrvaška.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: v enem sklopu.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Počitniški dom v Savudriji, Ravna dolina, Savudrija, Hrvaška.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: oktober 2001 –
april 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOL, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in
šport, Resljeva 18, I. nadstropje, soba 112,
Ljubljana. Kontaktna oseba je Verena Vesel,
tel. 306-40-19, faks 306-40-12.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delovni dan od 10. do 12. ure, do 28. septembra 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun
50100-630-810108, sklic na številko
121-21200.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene do 10. oktobra
2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOL, Oddelek za predšolsko
vzgojo, izobraževanje in šport, Resljeva 18,
I. nadstropje, soba 112, Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba za
Adaptacijo počitniškega doma v Savudriji,
Ravna dolina, Savudrija, Hrvaška”. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. oktobra
2001 ob 12.15, na naslovu: MOL, Oddelek
za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport,
Resljeva 18, II. nadstropje – sejna soba,
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v vrednosti 5% od razpisane vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko

je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 40 dni.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik mora imeti registrirano podjetje na Hrvaškem.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 8. 2001.
Mestna občina Ljubljana
Št. 343-118/95-3
Ob-54558
1. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Trg E. Kardelja 1,
5000 Nova Gorica, faks 05/30-21-233, tel.
05/335-01-11.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija križišča Vojkove ulice in Ulice
XXX. divizije v Solkanu.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Solkan.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek oktober
2001, dokončanje po terminskem planu,
razvidnem v razpisni dokumentaciji.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe
Mestne občine Nova Gorica, Darja Anzeljc,
univ. dipl. inž. gradb., tel. 05/335-01-32.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 9. 2001 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Nova Gorica,
Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba št. 38/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 9. 2001 ob 13.30, steklena dvorana
Mestne občine Nova Gorica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvidno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
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gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 8. 11. 2001, 8. 10.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: po razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 8. 2001.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 64000-0003/01
Ob-54552
1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica.
2. Naslov naročnika: Sokolska 8, 1295
Ivančna Gorica, telefon 01/787-83-85, faks
01/787-76-97.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena, obrtniška in inštalacijska dela pri izgradnji Nove centralne šole OŠ Stična.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop ali za vse skupaj: dela
se oddajo v kompletu po ločenih pogodbah
za dve fazi in to: 1. faza: šolska zgradba, 2.
faza – telovadnica.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: ob obstoječem objektu
šolskega centra na relaciji Ivančna Gorica-Stična.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. faza - začetek
december 2001, dokončanje oktober
2003; 2. faza - začetek november 2003,
dokončanje oktober 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica, Bogomir Sušič, tel. 01/787-83-85.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik do
vključno 26. 9. 2001 od 8. do 13. ure po
predhodni najavi in z dokazilom o vplačilu
stroškov za razpisno dokumentacijo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 14.280 SIT (z DDV) na žiro
račun Občine Ivančna Gorica št.
50130-630-810293, z navedbo davčne
številke in vpisom namena: Nova OŠ Stična
– razpisna dokumentacija.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 16. 10. 2001
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je treba predložiti
ponudbo: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica, referat za
družbene dejavnosti, Bogomir Sušič.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 10. 2001, ob 10. uri, sejna soba
županstva Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 30,000.000 SIT z veljavnostjo 60 dni po odpiranju ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-

du z Zakonom o izvrševanju proračuna RS
(Ur. l. RS, št. 32/01).
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša: pogodba o
skupni izvedbi naročila z navedbo nosilca.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni po odpiranju ponudb, predvideni datum odločitve pa je 15 dni po odpiranju.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference in finančna sposobnost ponudnika – razdelano v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 41-42/00 z
dne 19. 5. 2000, Ob-27521.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 9. 2001.
Občina Ivančna Gorica
Št. 0512/3-308/81-01
Ob-54561
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
garaž na objektu PPP Tezno - PU Maribor.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj:
Naročilo obsega:
I. gradbena dela,
II. obrtniška dela,
III. elektro instalacije,
IV. vodovod,
V. prezračevanje.
Ponudniki morajo ponuditi vsa dela, ki
so predmet javnega naročila, v celoti. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvajanje
posameznih del.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Postaja prometne policije Tezno, Policijska uprava Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo razpisano
(osnovno) varianto ponudbe. V primeru, da
ponudnik ponudi še variantno ponudbo, se
ta ne bo upoštevala.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni datum začetka izvedbe del je 15. 11. 2001,
rok izvedbe pa je najkasneje 90 dni po uvedbi izvajalca v posel.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za notranje zadeve, Sektor za finance, plan
in investicije, Oddelek za investicije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade,
dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30808101.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti do 2. 10. 2001, najkasneje
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – Vložišče,
1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 2. 10. 2001,
ob 11. uri, na naslovu: Visoka policijsko–
varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva
uradnega prejema situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj 140 dni od dneva odpiranja
ponudb.
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Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 25. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza merilom: cena, izkušnje vodje del in finančno
stanje ponudnika. Največje možno število
točk, ki jih lahko ponudba prejme za ceno je
70 točk, za izkušnje vodje del je 20 točk in
za finančno stanje ponudnika je 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 8. 2001.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 110-1/01
Ob-54578
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d .
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija avtoceste A2 na odseku Šmarje Sap-Višnja Gora med priključ 4. kom
Višnja Gora in potokom Kosca.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: vključena je izdelava projektno-tehnične dokumentacije faze PGD, PZI, PID za izvedbo objektov.
4. Kraj izvedbe: med priključkom Višnja
Gora in potokom Kosca.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja del je 6 mesecev od uvedbe izvajalca v
delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I, kontaktna
oseba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad.,
tel. 01/47-88-331, faks 01/47-88-332.
Strokovne informacije posreduje Feliks Strmole, univ. dipl. inž. grad. - Družba za državne ceste d.o.o., Nadzor Ivančna Gorica,
tel. 01/787-86-62 faks 01/787-86-64.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 7. 9. 2001 do
12. 10. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 70.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50106-601-291863
- Družba za državne ceste d.o.o. Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
12. 10. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba
105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 10.
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2001 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za
promet, Langusova 4, Ljubljana, velika dvorana v prvem nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 15,500.000 SIT in veljavnostjo 172
dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142
dni oziroma do 3. 3. 2002. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 21. 11. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnejšega ponunika je: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen v Uradem listu RS, št. 62 z dne
27. 7. 2001.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
31. 8. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
Št. 110-1/01
Ob-54579
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d .
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska
7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
predobremenilnih nasipov na avtocesti
A2, odsek Kronovo-Smednik.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: Kronovo-Smednik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je za izvedbo predobremenilnih nasipov
2 meseca od uvedbe izvajalca v delo, ter
za preplastitev vozišča hitre ceste zaradi posedanja predobremenilnih nasipov v roku
8 oziroma 14 mesecev od uvedbe izvajalca v delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I, kontaktna
oseba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad.,
tel. 01/47-88-331, faks 01/47-88-332.
Strokovne informacije posreduje Feliks Strmole, univ. dipl. inž. grad. - Družba za državne ceste d.o.o., Ljubljana, Nadzor Ivančna Gorica, tel. 01/787-86-62, faks
01/787-86-64.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 7. 9. 2001 do
12. 10. 2001 .
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 60.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50106-601-291863
- Družba za državne ceste d.o.o. Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
12. 10. 2001 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 10.
2001 ob 9. uri v prostorih Ministrstva za promet, Langusova 4, Ljubljana, velika dvorana v prvem nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3,400.000 SIT in veljavnostjo 172
dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142 dni oziroma do 3. 3. 2002.
Datum odločitev o sprejemu ponudbe je
21. 11. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnejšega ponunika je: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
31. 8. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
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Št. 2010-10/2001-02/3
Ob-54581
1. Naročnik: Stanovanjski sklad občine
Maribor in Stanovanjski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 1, 2000
Maribor,
tel.
02/250-63-10,
faks
02/251-52-21; Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, tel. 01/300-88-11, faks 01/431-83-32.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izbira izvajalca za izvedbo gradbenih, obrtniških
in instalacijskih del z ureditvijo okolja in
priključki za izgradnjo drugega stolpiča
34 varovanih stanovanj na Panonski ul.
v Mariboru.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročilo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 12 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Stanovanjski
sklad občine Maribor, tajništvo – soba 206,
kontaktna oseba: Danica Putora, inž. gr.,
tel. 02/250-63-18.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 12. 9. 2001
dalje – vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT – negotovinsko plačilo z virmanom na račun št.
51800-652-29941 – stroški razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 10. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Stanovanjski sklad občine Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor, tajništvo
– soba 206. Zapečatene kuverte morajo
biti vidno označene z napisom “Ne odpiraj –
ponudba za izgradnjo drugega stolpiča varovanih stanovanj na Panonski ul. v Mariboru”. Na hrbtni strani mora biti označen naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 10. 2001 ob 10. uri, na naslovu:
Stanovanjski sklad občine Maribor, Grajski
trg 1, 2000 Maribor, sejna soba št. 209.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 10% skupne
ponudbene cene.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo izvedena dela plačal po začasnih
situacijah v roku 60 dni po prejemu računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 18. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, reference ponudnika za tovrstna dela, garancijski rok. Način uporabe
meril in teža posameznega merila je razvidna iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 54 z dne
29. 6. 2001, Ob-51251.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 9. 2001.
Stanovanjski sklad občine Maribor
Stanovanjski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.o.o.
Št. 025-83/2001-1
Ob-54619
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptacija poslovnih prostorov – združitev dveh
pisarn v pritličju in delitev prostora v
kleti v dve pisarni ter pisarniška oprema
za te prostore.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: prostori naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: v 15 dneh po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Služba za finančne
in splošne zadeve, Glavni urad, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jurcan, tel.
01/478-49-27, 1. nadstr., soba 04.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
15. 10. 2001 do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT za en izvod –
ŽR: 50100-840-061-6163, sklic na 18
25127-7141998-00000000.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 10. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, Nives Jurcan, 1. nadstr., soba 04.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 10. 2001 ob 10. uri, v sejni sobi
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: financira naročnik.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
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(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 5. 11. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 19. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 9. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 403001/0005/98
Ob-54640
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gradec.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-12-110,
faks 02/88-12-118, e-mail: info@mesto-sg.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
vodovoda Sele - Vrhe, II. gradbena etapa: Visoka cona 1 - 1. faza v vrednosti
17,281.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: investitor si pridržuje pravico določiti obseg del etapno, glede na dinamiko
zbranih sredstev.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Mestna občina Slovenj
Gradec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: v
skladu z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del: oktober 2001; dokončanje: november 2001.
Investitor si pridržuje pravico določiti obseg
del etapno, glede na dinamiko zbranih
sredstev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, vložišče, Tanja Meh.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 14. 9. 2001 28. 9. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT, Ž.R.
51840-630-25638.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 9. 2001 do 13.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec,
vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 10. 2001, Mestna občina Slovenj Gradec,
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, sejna soba, ob 9. uri .
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: akcep-
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tni nalog ali transirana menica z menično izjavo v višini 5% od ponudbene cene.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): sklenitev pogodbe za izvedbo del.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so navedeni v razpisni dokumentaciji..
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisnimi pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 8. 2001.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 351-05-21/01
Ob-54645
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana, faks 01/478-18-05.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
pritličja in kuhinje v hotelu Kokra na Brdu pri Kranju.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Hotel Kokra Brdo pri
Kranju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: oktober ali november 2001 oziroma 45 dni po podpisu
pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana – glavna pisarna.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure, do poteka roka za oddajo
prijav – ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa:
50100-630-10014, model 28, sklic:
15202-7130007-01272001.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 10. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana – glavna pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 10. 2001 ob 9.30, na Servisu skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana – sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
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cija za resnost ponudbe, dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v
garancijskem roku.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ostali pogoji so podrobneje podani v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – do 100 točk;
2. kvalitetno oziroma pravočasno opravljene gradnje oziroma storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila
(istovrstna dela) – skupaj največ 23 točk;
3. finančna sposobnost ponudnika –
5 točk;
4. certifikat SIST EN ISO 9000 – 5 točk;
5. splošni garancijski rok – do 4,8
točke.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Duša Škulj, tel. 01/478-18-32.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 52 z dne
22. 6. 2001.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 9. 2001.
Servis skupnih služb vlade
Št. 3444-43/00
Ob-54676
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10, 6000
Koper, faks: 05/627-19-07, tel. št.
05/664-62-85.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija ceste: lokalna cesta LC 177130
na odsekih križ. Babiči - Rojci km
0,000-0,900 in križ. Babiči - Marezige
km 0,000-1,900, javna pot JP 677400
na odseku Marezige - OŠ Marezige km
0,000-0,265.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ne.
4. Kraj izvedbe: Babiči, Marezige,
Koper.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 11. 2001 –
30. 4. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: sprejemna pisarna Mestne občine Koper, dodatne informacije na uradu za nepremičnine, Tatjana
Lečič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8. do
12. ure, sreda od 14. do 17. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, virman na žiro

račun št. 51400-630-90004 s pripisom: plačilo razpisne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste v Maregizah .
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 10. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: sprejemna pisarna Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 10. 2001 ob 13. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: financiranje iz proračuna Mestne občine Koper
za leto 2001 in 2002. Plačilo v roku 60 dni
od dneva prejema potrjene situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe 3 mesece. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 22. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ob izpolnjevanju pogojev najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 10. 11. 2000, Ur. l. RS, št.
102/00, ZJN-01-GD št. 19/00 objava namere o javnem naročilu gradbenih del v vrednosti nad 150,000.000 SIT.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 8. 2001.
Mestna občina Koper

ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku
Št. 021-02-34/2001
Ob-54523
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor.
2. Naslov naročnika: Vilharjeva 33,
1000 Ljubljana, tel. 01/23-17-268, faks
01/43-29-271.
3. Datum izbire: 29. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pisarniški material (natančen opis je v
prilogi).
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Zap. št.

Naziv materiala

1.
2.
3.

fotokopirni papir A4
fotokopirni papir A3
faks papir – role 216mm x 30m x 12mm
KUVERTE
format A4 /bele, silikonske/
format A5 /bele, silikonske/
amerikanke /bele, samolepilne/
kuverte s povratnico, obr. 0,44 N
kuverte s povratnico, obr. 0,44 S-s spor.o prisp. poš.
vabilo, obr. 0,50
MAPE
herbarij mapa s trakom/brez klape/
plastificirana mapa z zavihki z elastiko
prešpan mapa/s klapo/
ovoj za spise /rjav, - obr. 0,14 - PRIREJENO ZA
RAČUNALNIŠKI IZPIS S TISKALNIKOM !
ovoj za spise /upr. post/ - obr. 0,111
popis spisa, obr. 8,154
REGISTRATORJI
A4 – široki /samostoječi/BIROLINE
A4 – ozki /samostoječi/BIROLINE
OSTALO
samolepilne nalepke (38x75)-pola
kolegij blok A4 /črtan/
kartice za kartotečno kazalo /rumeno, belo/, obr. 0,116
pregradni kartončki od A do Ž
vročilnice, obr. 0,13
prijava nastopa dopusta, obr. 0,54
potni nalog za pot. promet, obr. 4,7
list odsotnosti - obr. 0,37
abecedna kazala /indeks za registrator, A4 - od A do Ž/
knjižica motornega vozila, obr. 4,22
TONERJI
za fotokopirne stroje /Canon NP 6030/
toner za tiskalnik FUJITSU 16 ADV
za laserske tiskalnike/Laser Jet HP - 5 p
za laserske tiskalnike/Laser Jet HP - 5 -M
za laserske tiskalnike/Laser Jet HP - 4 P
za laserske tiskalnike/Laser Jet 4 L
toner za fax CANON FX3 CARTRIDGE H 11 6381-910
toner za tiskalnik OPTRA S 1255
toner za tiskalnike LEXMARK OPTRA 710 color
kartuše za faks Canon BJ, BX2-črna
kartuše za faks Canon L 250
kartuše za tiskalnike /Epson Stylus 820/
kartuše za tiskalnike PACKARD 710 C
TRAKOVI
za pisalne stroje /Olivetti ET 112/
za matrične tiskalnike /Epson LQ 570/
DISKETE IN KASETE
diskete 3,5 HD /1/10/
škatle za shranjevanje disket /1/10/
PVC PROIZVODI
folije za printerje /Laser A4. 1/50/ BASF
PVC mapa s sponko 5628 ESS.
PVC mapa-srajčke /A4-L, nedrseče/, za vpenjanje
OSTALO
kemični svinčniki /G1-07 ali podobno/
kemični svinčniki /Pilot BPS GP Medium, 1.0/ - črni+modri
tehnični svinčniki 0,5 UNIX ali podobno
vložki za kemične svinčnike / PILOT ali podobno /
vložki za tehnične svinčnike, 0,5 /1/12/
spenjalec /Leitz 5501 B91 ali podobno/
sponke za papir /vel. 14/
sponke za papir /vel. 12/ -BARVNE
sponke za spenjač
razpenjalec sponk 1029 A
luknjač /SAX 408 ali podobno/
radirka-FACTIS 60 RP ali podobno
lepilo /21gr./ UHU ali podobno
lepilni trak
korekturno sredstvo
flomastri /signir, 1/4/

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
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Količina

8000 zav.
30 zav.
80 rol
11000 kom.
7000 kom.
20000 kom.
30000 kom.
20000 kom.
6500 kom.
500 kom.
20 kom.
800 kom.
15000 kom.
10000 kom.
10500 kom.
750 kom.
400 kom.
500 pola
300 kom.
10000 kom.
20 kom.
10000 kom.
50 kom.
100 kom.
500 kom.
300 kom.
80 kom.
15 kom.
1 kom.
20 kom.
4 kom.
4 kom.
4 kom.
2 kom.
12 kom.
1 kom.
40 kom.
6 kom.
150 kom.
7 kom.
15 kom.
20 kom.
180 škatel
30 kom.
6 zavitkov
1200 kom.
5000 kom.
500 kom.
200 kom.
100 kom.
500 kom.
30 kompl.
40 kom.
350 škatel
700 škatel
500 škatel
45 kom.
45 kom.
70 kom.
210 kom.
450 kom
200 kom.
130 kompl.
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Naziv materiala

Količina

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

post-it lističi /srednji, kocka/, 76 mm x 76 mm
post-it lističi /mali/, 38 mm x 51 mm
škarje za papir
ravnilo PVC/30 cm
flomaster STAED+B62. 358 9 D okr. perm. ali podobno
blazinice za žige /Trodat 4480/črna
blazinice za žige /Trodat 4913/ črna
blazinice za žige /Trodat 4924/črna
stojalo za selotejp - SCOTCH ali podobno
papirnate brisače
špirale za vezavo papirja RELIUTRE PLASTQUE-BINDING
ELMENT vel. 10, 12,5, 14, - barvne
75.
podložni karton LAMIREL
76.
folija prozorna PRESTIGE 80 CRISTAL
77.
podloge za na mizo - tekoče leto
78.
M1, obr. 8,247
79.
MDČ, obr. 8,246
80.
.M3, obr. 8,252
81.
PD-PO obr. 0,49
82.
PD-1 obr. 0,48
Skupaj: 82 postavk

600 kom.
500 kom.
40 kom.
40 kom.
40 kom.
50 kom.
50 kom.
50 kom.
40 kom.
30 kom.
500 kom
500 kom
500 kom
10 kom
50 kom
50 kom
50 kom
50 kom
50 kom

Kraj dobave – sedeži območnih enot
IRSOP:
1. Območna enota IRSOP Ljubljana, Vilharjeva cesta33, Ljubljana;
2. Območna enota IRSOP Celje, Trg
celjskih knezov 9, Celje;
3. Območna enota IRSOP Koper, Trg
Brolo 4, Koper;
4. Območna enota IRSOP Kranj, Slovenski trg 1, Kranj;
5. Območna enota IRSOP Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota;
6. Območna enota IRSOP Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica;
7. Območna enota IRSOP Novo mesto,
Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto in
8. Območna enota IRSOP Maribor, Ulica heroja Tomšiča 2, Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merili sta bili ponudbena cena in odzivni čas. Ponudbe so se ovrednotile s točkami, pri čemer je bil za posamezno
merilo določen maksimum:
– ponudbena cena 90 točk,
– odzivni čas 10 točk.
Naročnik je pridobil tri pravilne in neodvisne ponudbe. Izbran je bil ponudnik z najvišjim številom točk.
6. Ime in naslov dobavitelja: Mladinska knjiga Birooprema, Dunajska c. 121, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 9,030.319,54
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: naročnik je
prejel 4 ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,863.871,97 SIT, 9,030.319,54
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: ni bil objavljen. Naročnik je izbral odprti postopek.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
predhodni razpis ni bil potreben.
14. Datum odposlanja zahteve v objavo: 29. 8. 2001.
Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor
Inšpektorat RS za okolje in prostor

Št. 77/01
Ob-54452
1. Naročnik: Srednja šola za gostinstvo
in turizem v Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Preglov trg 9,
1000 Ljubljana, tel. 01/54-09-240, faks
01/54-08-589.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: Številka kategorije 14, predmet storitve: čiščenje stavb.
Opis storitev je opredeljen v specifikaciji,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Storitve zajemajo redno (dnevno, tedensko, mesečno) in dodatno (letno) čiščenje. Naročnik
si v času trajanja pogodbe pridržuje pravico
do spremembe kvadrature čistilnih površin,
navedenih v razpisni dokumentaciji, glede na
spremembe potreb, na katere nima vpliva (npr.
povečanje ali zmanjšanje števila oddelkov, pomanjkanje finančnih sredstev ipd.).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko predložijo ponudbo samo
za celotno javno naročilo, in sicer: čiščenje
prostorov Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, Preglov trg 9, skupna čistilna površina 4800 m2.
5. Kraj izvedbe: Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani, Preglov trg 9,
1000 Ljubljana.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek izvajanja
1. 12. 2001, zaključek 30. 11. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu naročnika, po predhodni najavi v tajništvu šole
pri Renati Smrekar, tel. 01/54-09-240.
Dodatne informacije o naročilu lahko
ponudniki dobijo telefonsko od podjetja
TIST d.o.o., Litijska cesta 44, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od ponedeljka do
petka med 9. in 10. uro, do pet dni pred
iztekom roka za oddajo ponudb. Kontaktna oseba: Milan Bosnić, univ. dipl. inž.,
tel. 01/544-50-40, GSM 041/258-064.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati po predhodni najavi, vsak delovni dan od ponedeljka
do petka med 9. in 11. uro, do vključno
6. 10. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 12.000 SIT z vključenim DDV. Potrdilo o
vplačilu na ŽR naročnika 50103-603-45634,
sklic na št. 00-1000-99, predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene oziroma prispele najkasneje do 6. 10. 2001 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ponudbe je potrebno predložiti
na naslov naročnika: Srednja šola za gostinstvo in turizem, Preglov trg 9, Ljubljana tajništvo. Prevzemnica: Renata Smrekar,
vsak delovni dan od ponedeljka do petka
med 9. in 11. uro.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 6. 10.
2001. ob 11. uri na naslovu naročnika,
Srednja šola za gostinstvo in turizem, Preglov trg 9, Ljubljana (soba ravnatelja).
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu z zakonom o
javnih zavodih.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za
dobo 24 mesecev. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg z zakonom določenih pogojev mora ponudnik izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– da predloži pravilno ponudbo za celotno javno naročilo,
– da je ponudbena cena fiksna najmanj
šest mesecev od dneva odpiranja ponudb,
– da predloži opis tehnologije čiščenja v
skladu z navodili naročnika,
– da je plačilni rok najmanj 30 dni od
dneva izstavitve računa,
– da izstavlja zbirne račune enkrat mesečno, najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec,
– da predloži referenčne izjave pogodbenih partnerjev,
– da predloži dokazila o usposobljenosti
podizvajalcev, če nastopajo v ponudbi,
– da predloži vsa dokazila, ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: predpisi so navedeni v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba skupaj s ponudbeno dokumentacijo mora veljati 60 dni
od dneva odpiranja ponudb. Naročnik bo
sprejel odločitev o izbiri najkasneje do
24. 10. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: ob zahtevani kakovosti: najnižja ponudbena cena,
fiksnost cen in plačilni rok. Način uporabe
meril je naveden v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudbe morajo biti predložene v
zapečatenih ovojnicah. Ovojnice morajo biti
naslovljene in jasno označene z napisom
“Ne odpiraj, ponudba – javni razpis za opravljanje storitev čiščenja. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
20. Datum odpošiljanja zahteve v objavo: 27. 8. 2001.
Srednja šola za gostinstvo in turizem
v Ljubljani
Št. 77/01
Ob-54453
1. Naročnik: Srednja šola za gostinstvo
in turizem v Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Preglov trg 9,
1000 Ljubljana, tel. 01/54-09-240, faks
01/54-08-589.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago razvrščeno v naslednje sklope:
1. mleko in mlečni izdelki: 3670 l in
3060 kg,
2. meso in mesni izdelki: 6644 kg,
3. perutninsko meso, izdelki iz perutninskega mesa in jajca: 2231 kg in 24051
kom,
4. ribe in konzervirane ribe: 1209 kg,
5. zelenjava
in
suhe
stročnice:
12669 kg,

6. sveže in suho sadje: 3277 kg,
7. zamrznjena zelenjava in zamrznjeno
sadje: 937 kg,
8. konzervirana zelenjava in konzervirano sadje: 2490 kg,
9. sadni sokovi in sirupi: 31730 l,
10. žita in mlevski izdelki: 5748 kg,
11. testenine: 532 kg,
12. zamrznjeni izdelki iz testa: 18 kg,
13. kruh in pečeno pekovsko pecivo:
7184 kg,
14. slaščičarski izdelki in keksi:
3354 kg,
15. kakavovi izdelki, pudingi, čaji in začimbe: 418 kg,
16. splošno prehrambeno blago: 2116 kg
in 2359 l,
17. alkoholne in brezalkoholne pijače
3060 l.
Količine posameznih vrst prehrambenega blaga so opredeljene v specifikaciji, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije. Naročnik si pridržuje pravico do sprememb
količine nabav posameznih vrst prehrambenega blaga, glede na spremembe obsega
dela in dejanske potrebe.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse sklope
skupaj: ponudniki lahko predložijo ponudbo za celotno javno naročilo ali samo na del
razpisanega javnega naročila (sklop). Ponudbe za posamezne sklope morajo zajemati vse vrste blaga v posameznem sklopu.
4. Kraj dobave: sukcesivna dobava prehrambenega blaga v prostore naročnika:
Srednja šola za gostinstvo in turizem, Preglov trg 9, 1000 Ljubljana in Restavracija
Urška, Privoz 11, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: sukcesivna
dobava blaga z začetkom 1. 12. 2001, zaključek 30. 11. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu naročnika, po predhodni najavi v tajništvu šole
pri Renati Smrekar, tel. 01/54-09-240.
Dodatne informacije o naročilu lahko ponudniki dobijo telefonsko od podjetja TIST
d.o.o., Litijska cesta 44, 1000 Ljubljana,
vsak delovni dan od ponedeljka do petka
med 9. in 10. uro, do pet dni pred iztekom
roka za oddajo ponudb. Kontaktna oseba:
Milan Bosnić, univ. dipl. inž., tel. 01
544-50-40, GSM 041/258-064.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati po predhodni najavi, vsak delovni dan od ponedeljka
do petka med 9. in 11. uro, do vključno
6. 10. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT z DDV. Potrdilo o vplačilu
na ŽR naročnika 50103-603-45634, sklic
na št. 00-1000-99, predložiti ob prevzemu
razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene oziroma prispele
najkasneje do 6. 10. 2001 do 11. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov naročnika: Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani, Preglov trg 9,
Ljubljana - tajništvo. Prevzemnica: Renata
Smrekar, vsak delovni dan od ponedeljka
do petka med 9. in 11. uro.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 10. 2001 ob
13. uri na naslovu naročnika, Srednja šola
za gostinstvo in turizem, Preglov trg 9, Ljubljana (soba ravnatelja).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki, ki predložijo ponudbe, katerih vrednost je višja od zneska, ki je določen v
zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna RS,
morajo ponudbi priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe, plačljivo na prvi poziv v
višini 10% ponudbene vrednosti. Bančno
garancijo je potrebno predložiti le v primeru, da je ponudbena vrednost v kumulativi
višja od 30 mio SIT. Bančna garancija mora
biti veljavna do 1. 12. 2001.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu z Zakonom o
javnih zavodih.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za
dobo 24 mesecev. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg z zakonom določenih pogojev mora ponudnik izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– da predloži pravilno ponudbo najmanj
za en sklop prehrambenega blaga,
– da je ponudbena cena fiksna najmanj
šest mesecev od dneva odpiranja ponudb,
– da je plačilni rok najmanj 30 dni od
dneva izstavitve računa,
– da izstavlja zbirne račune vsakih 15
dni,
– da predloži vsaj tri referenčne izjave,
– da predloži dokazila o usposobljenosti
podizvajalcev, če nastopajo v ponudbi,
– da je pod stalnim nadzorstvom pristojnih inšpekcijskih služb,
– da predloži odločbo o registraciji pri
VURS (proizvajalci živil živalskega porekla),
– da je predmet ponudbe zdravstveno
neoporečno prehrambeno blago,
– da predloži vsa dokazila, ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba skupaj s ponudbeno dokumentacijo mora veljati 60 dni
od dneva odpiranja ponudb. Naročnik bo
sprejel odločitev o izbiri najkasneje do
24. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ob zahtevani kakovosti: najnižja ponudbena cena, fiksnost cen in plačilni rok. Način uporabe meril je naveden v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudbe morajo biti predložene v za-
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pečatenih ovojnicah. Ovojnice morajo biti naslovljene in jasno označene z napisom “Ne
odpiraj, ponudba - javni razpis za sukcesivno
dobavo prehrambenega blaga” in številko objave v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odpošiljanja zahteve v objavo: 27. 8. 2001.
Srednja šola za gostinstvo in turizem
v Ljubljani
Št. 664/2001
Ob-54494
1. Naročnik: Občina Grad.
2. Naslov naročnika: Grad 172, 9264
Grad,
tel.
02/550-91-20,
faks
02/553-15-25, e-mail: obcina.grad@siol.net.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: prevozi osnovnošolskih otrok OŠ Grad v Občini Grad v
šolskem letu 2001/2002.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja del po sklopih je možna.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Grad,
relacije v razpisni dokumentaciji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: izdelava variantnih ponudb ni možna.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodba se bo
sklenila za šolsko leto 2001/2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Grad,
Grad 172, 9264 Grad, kontaktna oseba je
Lidija Krpič, tel. 02/550-91-20.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 10. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Grad, Grad 172, 9264
Grad, s pripisom: “Ne odpiraj – ponudba
prevozi osnovnošolskih otrok OŠ Grad v
Občini Grad“, na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 10. 2001 ob 11. uri v sejni sobi
Občine Grad.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% vrednosti ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu s predpisi, plačilo za opravljeno storitev
v zakonitem roku.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v skladu z zakonom.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
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15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: v skladu z zahtevami za prevoz šolskih
otrok.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu
(Ur. l. RS, št. 72/94, 18/95, 54/96,
48/98 in 65/99); Pravilnik o avtobusnih
voznih redih; Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila, vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok (Ur. l. RS, št.
78/99, 58/00); Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirišča in
mesta za vzdrževanje vozil.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od datuma odpiranja ponudb. Naročnik bo ponudnika obvestil o odločitvi v
roku 14 dni od odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 8. 2001.
Občina Grad
Ob-54499
1. Naročnik: Toplarna Železniki, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Češnjica 54, 4228
Železniki, tel. 04/511-82-30, faks
04/514-63-73, e-pošta: toplarna.zelezniki@krajnik.si.
3. Vrsta in opis storitev ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: študija izvedljivosti za soproizvodnjo toplote in električne energije na lesno biomaso v Toplarni Železniki.
Cena:
ocenjena
vrednost
del:
3,500.000 SIT (DDV ni vključen).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sprejemljive so samo ponudbe za celoten
obseg razpisanih storitev. Oddaja delnih
sklopov ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dovoljene.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek opravljanja storitev: po podpisu pogodbe, dokončanje opravljanja storitev: 4 mesece po podpisu pogodbe.
8. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Toplarna Železniki d.o.o., Češnjica 54, 4228 Železniki,
tel. 04/511-82-30, faks 04/514-63-73;
oseba za kontakte in dodatne informacije:
Ivan Fajfar, univ. dipl. inž., direktor.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po objavi tega javnega razpisa do datuma za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT + DDV (19%),

št. bančnega računa, kamor je potrebno
nakazati zgornji znesek: Ž.R. 07000 –
0000012991, sklic na številko: 00 9-2001.
Naročnik bo izdal razpisno dokumentacijo ponudnikom, ki dokumentirajo plačilo
prej navedenega zneska.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 21. 9. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Toplarna Železniki d.o.o., Češnjica 54, 4228 Železniki.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: /
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po fazah dela, in sicer v 45 dneh po opravljenem
delu in prejemu fakture.
13. Pravna oblika povezane skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba med izvajalcem in podizvajalcem.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41., do 43. členu Zakona
o javnih naročilih):
– poznavanje metodologij za izdelavo
študij izvedljivosti,
– poznavanje energetskega zakona in
energetske politike,
– poznavanje sodobnih energetskih tehnologij na lesno biomaso.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da, obvezno.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba, in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od datuma, določenega za predajo ponudbe, predviden
datum sprejema odločitve o sprejemu ponudbe 22. 10. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
točk

a) Cena izvedbe projekta
25
b) Program del in metodologija
izvedbe projektne naloge
30
c) Kvalifikacije ponudnika in
podizvajalcev
25
d) Reference sodelujočih
strokovnjakov
20
Skupaj
100
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlane zahteve za objavo: 30. 8. 2001.
Toplarna Železniki, d.o.o.
Št. 59/S
Ob-54519
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, telefonska št.: 02/449-23-02,
telefaks št.: 02/449-23-79.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: tiskanje LX obrazcev
- št. kategorije: 15, priloga I A.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: dostava v centralno
skladišče v Maribor in Ljubljano.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: dve leti.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Sektor za finančne zadeve, Nabavna služba, Peter
Hometer.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
med 8. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 15.000 SIT, nakazati na žiro račun št.: 51800-601-180 s pripisom: za javni razpis - tiskanje LX obrazcev.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 10. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, Sektor za finančne zadeve, Nabavna služba, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 10. 2001 ob 9. uri, Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, v višini
10% ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po izstavitvi računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: potrdilo o registraciji in
opravljanju dejavnosti (oz. potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnost, ki ga
izda pristojni davčni urad za s.p.), potrdilo,
da ni pod prisilno upravo, v stečaju, likvidaciji
ali prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe), potrdilo, da v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila, potrdilo, da so poravnani
vsi davki in prispevki in druge dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi Republike Slovenije, da so čisti prihodki enaki
ali večji od 40,000.000 SIT, da razpolaga z
zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi, da ni
dal zavajajočih podatkov iz te točke, da je
predložil izjavo, da sprejme pogoje iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi od-

ločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste
storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do: 30. 11. 2001. Predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe: 20. oktober
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
60%, roki 20%, kakovost 20%.
18. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 8. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 60
Ob-54520
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, št. faksa 02/449-23-79.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: oblikovanje rednih in priložnostnih poštnih znamk in drugih filatelističnih artiklov za leto 2002.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek november 2001, zaključek 30. 11. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Pošta Slovenije, d.o.o. Slomškov trg 10, 2500 Maribor,
Peter Hometer, tel. št. 02/449-23-02 razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo v sektorju za finančne zadeve-nabavna
služba.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsa delovnik od 8.
do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni plačila.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 10. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o. Slomškov trg 10, 2000 Maribor, Nabavna služba.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 10. 2001 ob 12. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 30
dne po izidu serije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
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o javnih naročilih: a) Potrdilo o registraciji
in opravljanje dejavnosti (oziroma potrdilo,
da ponudnik ni prenehal opravljat dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad za s.p.).
b) Potrdilo, da ponudnik ni pod prisilno
upravo, v stečaju, likvidaciji, ali prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe.
c) Potrdilo, da v zadnjih petih letih pred
objavo naročila, ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila (kolikor
potrdila ni možno pridobiti, velja lastna izjava, v kateri ponudnik pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja, da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila, ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem
ali izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila).
d) Potrdilo, da ima ponudnik poravnane
vse davke in prispevke in druge dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi RS.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 11. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: povezanost med osnutkom znamke in priložnostnim
dogodkom do 20 %, kompleksnost rešitve
do 20 %, umetniški vtis do 20 %, lastna ideja
ali povzetek po drugem avtorskem delu do
20 %, primernost osnutka 20 %.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 8. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 1/2001
Ob-54521
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko.
2. Naslov naročnika: Tržaška 25, 1000
Ljubljana, faks: 01/426-46-30, tel.:
01/47-68-411.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: čiščenje poslovnih prostorov fakultete (14. točka 1A
ZJN-1).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden rok za-
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četka izvajanja storitev je 1. 11. 2001 za dobo 12 mesecev, z možnostjo dvakratnega
podaljšanja, vendar največ za skupno dobo
izvajanja storitev v trajanju 36 mesecev, v
skladu z določili 79. člena ZJN-1.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Fakulteta za
elektrotehniko, Tržaška 25, Ljubljana, dekanat, Majda Virant, univ. dipl. pravnik, tajnik
fakultete.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
5. 10. 2001 vsak delovni dan med 9. in
12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.:
50106-603-50251.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 10. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Univerza v Ljubljani, Fakulteta
za elektrotehniko, Tržaška 25, Ljubljana - dekanat.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 10. 2001 ob 10. uri, dekanat Fakultete za elektrotehniko, Tržaška 25, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: menica
v višini 1,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupnem nastopu iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega računa,
– da ponudnik nudi 45-dnevni plačilni
rok,
– da ima ustrezne tehnične in kadrovske
zmogljivosti za izvedbo storitev,
– da ima ustrezne izkušnje in reference
za izvedbo tovrstnih del.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ni predpisana.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 15. 11. 2001, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po
odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.
18. Morebitne druge informacije o
naročilu: Maja Slovenc, ek., tel.:
01/47-68-744.
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19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 8. 2001.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Št. 64-1/2001
Ob-54528
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, tel. 07/49-81-282, faks
07/49-22-221.
3. Vrsta storitve in opis naročila ter
sklic na prilogi 1A in 1B: izdelava pripravljalnih del za izvedbeni del regionalnega razvojnega programa s področja visokega izobraževanja ; gre za storitve
po 8. točki iz Priloge I A storitve.
4. Če je predvidena izdelava sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
izvajalec mora izvesti dela za celoto razpisanih del.
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 30 dni od sklenitve pogodbe.
8. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Oddelek za
družbene dejavnosti pri Milki Raušl.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan med
8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 5.000 SIT, ki jih je potrebno
nakazati
na
žiro
račun
št.
51600-630-13042.
9. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 10. 2001, do 10.
ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Krško, CKŽ 14, 8270
Krško, oddelek za družbene dejavnosti.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 10. 2001 ob 10.30 v prostorih
Občine Krško, in sicer v sejni sobi “D“.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna
menica v višini 10% vrednosti javnega naročila.
12. Pogoji financiranja in plačila: v skladu s predpisi o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša, če obstajajo posebne zahteve (ZJN-1, 47. člen):
pogodba.
14. Zahtevani pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu
ZJN-1:
(a.) da ima veljavno registracijo,
(b.) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave - ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča,

(c.) da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem
ali druga pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila - ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča,
(d.) da ima poravnane davke in prispevke in druge obvezne dajatve - ponudnik predloži potrdilo Davčnega urada,
(e.) da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega razpisa - ponudnik priloži
odločbo za opravljanje dejavnosti,
(f.) da je finančno in poslovno sposoben
- ponudnik predloži BON1, BON2 ali BON3,
ali v primeru, da ima odprt račun pri poslovni banki mnenje oziroma izkaze o poslovanju, izdanega največ 30 dni pred zaključkom razpisnega roka; samostojni podjetnik
predloži davčno napoved z bilanco stanja in
bilanco uspeha za preteklo leto,
(g.) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri - ponudnik izpolni razpisni obrazec,
(h.) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev - ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše krovno izjavo,
(i.) da zagotovi prevod projekta v angleški jezik s strani uradnega prevajalca da
predloži menico za resnost ponudbe,
(j.) da podpiše zahtevane izjave iz razpisne dokumentacije,
(k.) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpisne dokumentacije.
15. a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da, v skladu z
obrazci iz razpisne dokumentacije.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti 60 dni od dneva, datum odločitve je 10
dni od dneva odpiranja.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– utemeljenost projekta,
– usposobljenost prijavitelja,
– organiziranje izvajanja projekta,
– finančna utemeljenost projekta.
18. Morebitne druge informacije o naročilu:/
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je:/
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 8. 2001.
Občina Krško
Ob-54537
1. Naročnik: Knjižnica Otona Župančiča, Gosposka 3, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Knjižnica Otona
Župančiča, Gosposka 3, 1000 Ljubljana,
pri Bredi Karun na tel. 01/425-94-36 ali
GSM 031/235-470, faks 01/426-40-73,
e-pošta: breda@lj-oz.sik.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: javni razpis po od-
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prtem postopku za distribucijo tržno komunikacijskih sporočil.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: distribucija po celotni
državi Sloveniji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: oktober do december 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: dokumentacija se lahko zahteva v Knjižnici Otona Župančiča, Gosposka 3, 1000 Ljubljana – v tajništvu knjižnice. Dodatne informacije o
razpisu dobijo zainteresirani pri Bredi Karun
na
tel.
01/425-94-36
ali
GSM
031/235-470, faks 01/426-40-73, e-pošta: breda@lj-oz.sik.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do
3. 10. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo proti plačilu 10.000 SIT (v
ceno je vštet DDV) na žiro račun št.:
50100-603-40498.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 4. 10. 2001
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Knjižnica Otona Župančiča, Gosposka 3, 1000 Ljubljana, 1000 Ljubljana,
osebno ali priporočeno po pošti.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 10. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Knjižnice Otona Župančiča, Gosposka 3,
1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira iz sredstev, ki jih pridobijo splošne knjižnice kot tudi iz sredstev
državnega proračuna.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): samostojni ponudnik z možnostjo sodelovanja
podizvajalcev.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudniki morajo izpolnjevati pogoje, navedene v 41. členu Zakona o javnih naročilih in priložiti dokazila, ki
so navedena v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, v
skladu z razpisnim obrazcem, ki je priloga v
razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2001, naročnik bo odločitev
sprejel najkasneje v roku 15 dni od odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– izbor medijev,
– število objav,
– termini objav.
Merila so opisana in ovrednotena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 8. 2001.
Knjižnica Otona Župančiča
Št. 646
Ob-54556
1. Naročnik: UL, Naravoslovnotehniška
fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Aškerčeva 12,
Ljubljana, tel. 01/47-04-500, faks
01/47-04-560.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: čiščenje poslovnih prostorov v objektih Aškerčeva 12 in
Lepi pot 11-13, v izmeri 5.300 m2, čiščenje poteka v popoldanskem času, dopoldne se zagotavlja dežurna služba. Kategorija 14 – storitve čiščenja stavb.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 11. 2001 za
obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja
za eno leto.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: UL, Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, tajništvo OG, Nives Vukić, tel. 01/47-04-610.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
50101-603-402699.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 10. 2001 do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: UL, Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 10. 2001 ob 9. uri v sejni sobi na
Aškerčevi 12.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% ponujene vrednosti z
veljavnostjo vsaj 90 dni po odpiranju ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 15 dni
po izstavitvi računa.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
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14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: vsaj 90 dni po odpiranju ponudb, predvideni datum odločitve
5. 10. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, fiksnost cen po določenem datumu
20%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: v vzorcu pogodbe.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 8. 2001.
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
Ob-54621
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, tel. 07/49-81-372, faks
07/49-22-221.
3. Vrsta storitve in opis naročila ter
sklic na prilogi 1A in 1B: zimsko vzdrževanje občinskih cest v občini Krško za
leto 2001/2002; gre za storitve po 1. točki iz Priloge I A storitve.
4. Če je predvidena izdelava sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
izvajalec lahko predloži ponudbo za eno razpisano območje, več ali za vsa razpisana
območja.
5. Kraj izvedbe: Občina Krško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 15. 11. 2001
do 15. 4. 2002.
8. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, pri Romani Pečnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan med
8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo za 5.000 SIT, ki jih je potrebno nakazati na žiro račun št.:
51600-630-13042.
9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8 .10. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Krško, CKŽ 14,
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8270 Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 10. 2001 ob 10.30, v prostorih
Občine Krško, in sicer v sejni sobi “D“.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 3% vrednosti javnega
naročila.
12. Pogoji financiranja in plačila: v skladu s predpisi o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša, če obstajajo posebne zahteve (ZJN-1, 47. člen):
pogodba.
14. Zahtevani pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu
ZJN-1:
a) da ima veljavno registracijo,
b) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča,
c) da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano z poslovanjem
ali druga pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča,
d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve – ponudnik predloži potrdilo Davčnega urada,
e) da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa - ponudnik priloži odločbo za opravljanje dejavnosti,
f) da je finančno in poslovno sposoben –
ponudnik predloži BON1, BON2 ali BON3,
ali v primeru, da ima odprt račun pri poslovni banki mnenje oziroma izkaze o poslovanju, izdanega največ 30 dni pred zaključkom razpisnega roka; samostojni podjetnik
predloži davčno napoved z bilanco stanja in
bilanco uspeha za preteklo leto,
g) da izkaže pravočasno poravnavanje
svojih obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov, kar dokaže s
predložitvijo poročila pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih
podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od
15 dni pred dnevom oddaje ponudb na podlagi tega javnega razpisa, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev,
i) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec,
j) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa in podpiše krovno izjavo,
k) da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe,
l) da podpiše zahtevane izjave iz razpisne dokumentacije,
m) da predloži pogodbo o skupnem nastopanju, kadar zagotavlja kapacitete s po-
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dizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, ter za podizvajalce in partnerje predložiti vse zahtevane dokumente iz razpisne
dokumentacije,
n) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, v
skladu z obrazci iz razpisne dokumentacije.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti 50 dni od dneva odpiranja ponudb, datum odločitve je 20 dni od dneva odpiranja.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– usposobljenost.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 9. 2001.
Občina Krško

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za blago po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Št. 01/01
Ob-54550
1. Naročnik: Osnovna šola “Angela Besednjaka”.
2. Naslov naročnika: Celjska 11, 2000
Maribor, tel. 02/30-01-400, faks
02/30-01-401.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago.
(b) Kraj dobave: Osnovna šola “Angela
Besednjaka”, Celjska 11, 2000 Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko izbirajo med naslednjimi sklopi:
1. kruh in pekovsko pecivo,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. meso in mesni izdelki,
4. domače sadje,
5. sadje in zelenjava,
6. splošno prahrambeno blago.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 20. 10. 2001
do 20. 10. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: tajništvo Osnovne šole “Angela Besednjaka”, Celjska 11,
2000 Maribor.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 10. 9. 2001
do 27. 9. 2001, od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški dokumentacije znašajo 8.000 SIT (+ DDV) in jih je treba nakazati na žiro račun št. 51800-603-30229.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 3. 10. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: tajništvo Osnovne šole “Angela Besednjaka”, Celjska 11, 2000 Maribor.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v I. fazi niso zahtevana.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupni prijavi na razpis.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so določeni v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
5. 10. 2001 do 15. 10. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: kakovost, dobava, najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 8. 2001.
Osnovna šola “Angela Besednjaka”,
Maribor
Št. 15/2589/2001
Ob-54555
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, faks 01/474-25-02, tel.
01/474-25-51.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
kartuš, tonerjev in trakov za tiskalnike.
(b) Kraj dobave: Ljubljana.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja sklopov.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek november 2001.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: pri naročniku, prevzem
dokumentacije v tajništvu sektorja za poslovno informatiko, Metka Drobnič, 4. nadstropje, dodatne informacije Vili Kačičnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (5.000 SIT +
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DDV 950 SIT), virmansko nakazilo, z oznako naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093, sklic na SPI.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 4. 10. 2001.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, vložišče, prevzemnica Katarina Lipovec.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 5,000.000
SIT, veljavnost 90 dni.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo po posameznih dobavah.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo,
v primeru skupnega nastopanja več dobaviteljev mora biti v ponudbeni dokumentaciji
predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so navedeni v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
oktober 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: v prvi fazi meril ni, so samo pogoji, v drugi fazi: skupna ponudbena cena (100% delež).
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 8. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Sektor za poslovno informatiko
Št. 01-2001
Ob-54571
1. Naročnik: Dom starejših Šentjur.
2. Naslov naročnika: Svetinova 1, 3230
Šentjur.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano.
(b) Kraj dobave: Dom starejših Šentjur.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik lahko konkurira na naslednje skupine blaga:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava,
8. sveže sadje,
9. konzervirano sadje,
10. brezalkoholne in alkoholne pijače,
11. žita, mlevski izdelki in testenine,
12. kruh in pekovsko pecivo,
13. začimbe,

14. ostalo prehrambeno blago.
Ponudniki lahko dobijo priznano sposobnost na eno skupino ali posamezno podskupino, več skupin ali za vse skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 12.
2001 do 30. 11. 2004, razdeljeno po
6-mesečnih obdobjih, za skupine 6. – sveža zelenjava in 8. – sveže sadje pa 3-mesečna obdobja.
5. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Dom starejših Šentjur, Metka Supovec. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti po
predhodni enodnevni najavi in predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije
(tel. 03/746-17-00, faks 03/746-18-19).
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
26. 9. 2001 vsak delovni dan med 8. in 12.
uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (z DDV) negotovinsko na ŽR: 50700-603-37326, sklic –
00-76042.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 28. 9. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Dom starejših Šentjur, Svetinova
1, Šentjur.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
9. Prijavna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega ŽR,
– da ponudnik zagotavlja 100% razpisanih vrst blaga in količin skupine oziroma
podskupine, na katero se prijavlja,
– da ponudnik nudi 45-dnevni plačilni
rok,
– da nudi dostavo blaga fco skladišče
naročnika razloženo,
– da bo dobavni čas do 24 ur,
– da prijavitelj sprejema vse dodatne zahteve naročnika glede pogojev kakovosti
izdelkov in ostale zahteve.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb do 26. 10. 2001,
predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe do 10. 11. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
skupna vrednost ponudnikove specifikacije
ponudbe s cenami za posamezno skupino
ali podskupino.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 8. 2001.
Dom starejših Šentjur
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ZJN-13.G
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za gradnjo po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
gradnjo po omejenem postopku
Ob-54549
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 01/588-94-58,
faks 01/588-96-09.
3. (a) Opis in obseg gradnje: vzpostavitev sistema za daljinski nadzor in vodenje distribucijskega plinovodnega
omrežja Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: ni predvidena oddaja posameznih sklopov.
(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projektov: /
4. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljubljana z bližnjo okolico.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: usposobljenost
se bo priznala za dobo 3 let.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., v Razvojno investicijskem sektorju, pri Ireni Jakin, Verovškova
62, soba P3, vsak delovni dan med 8. in 14.
uro. Za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo vam je na voljo Marko
Kogovšek, u.d.i.s., tel. 01/588-94-58.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v času, navedenem v točki (a), do dneva, ko je potrebno
oddati prijavo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT. Znesek plačila
vključuje 19% DDV. Znesek se nakaže na račun Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., št. 50104-601-15437, s sklicem na
št. RIS-38/01-P. Vplačilo je možno tudi na
blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
8. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: prijavo je potrebno predložiti najkasneje do 5. 10. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: prijavo je možno poslati po pošti
na naslov Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001
Ljubljana, ali jo predložiti osebno na naslovu Javno podjetje Energetika Ljubljana,
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d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, soba P3,
pri Ireni Jakin. Kuverte morajo biti opremljene tako, kot je navedeno v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
9. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v prvi
fazi finančna zavarovanja niso zahtevana.
10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
financiranja in plačila bodo določeni v drugi
fazi javnega razpisa.
11. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
kandidati bodo morali ponudbe predložiti v
zakonskem roku, odločitev o izboru bodo
prejeli v roku, določenem v drugi fazi javnega razpisa.
14. Merila za ocenitev ponudb: v prvi fazi javnega razpisa ni meril.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: v skladu z razpisno dokumentacijo.
16. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
17. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 8. 2001.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za storitve po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku
Št. B-6/01
Ob-54465
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izdelava in dobava prometne signalizacije za potrebe interventne zamenjave in obnove na državnih cestah v Republiki Sloveniji – 1. faza.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: ceste na območju Republike Slovenije.
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6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnikom, ki
bodo izpolnjevali vse pogoje iz 10. in
11. točke Navodil ponudnikom, bo priznana sposobnost, za dobo 36 mesecev od
datuma izdaje obvestila o priznanju sposobnosti dalje. Naročnik si pridržuje pravico,
stalno spremljati in preverjati razmere na
trgu (širitev trga, odpiranje meja, ustanovitev novih-prenehanje obstoječih ponudnikov itd.) in po preteku vsakih 12 mesecev, v
primeru ugotovljenih bistvenih sprememb,
izvedel nov postopek.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 2415.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 25. 9. 2001 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana, vložišče (soba 21/I).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno navedeni in razčlenjeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe v točki 11.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: v 2. fazi omejenega postopka oddaje
javnega naročila bodo morali ponudniki predložiti ponudbo v roku 30 dni od dneva, ko
jim bo naročnik poslal pisno vabilo k predložitvi ponudbe.
16. Merila za ocenitev ponudb: v 2.
fazi omejenega postopka oddaje javnega
naročila bo edino merilo najnižja ponudbena cena.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo pojasnila razpisne dokumentacije v najkrajšem možnem času po-

sredoval ponudnikom le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje pet dni
pred potekom roka za predložitev ponudb
na naslov: Republika Slovenija–Ministrstvo
za promet–Direkcija RS za ceste–Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 8. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. B-7/01
Ob-54466
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava in
dobava cestnih smernikov za potrebe
interventne zamenjave in obnove na
državnih cestah v Republiki Sloveniji –
1. faza.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: ceste na območju Republike Slovenije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnikom, ki
bodo izpolnjevali vse pogoje iz 10. in
11. točke Navodil ponudnikom, bo priznana sposobnost, za dobo 36 mesecev od
datuma izdaje obvestila o priznanju sposobnosti dalje. Naročnik si pridržuje pravico,
stalno spremljati in preverjati razmere na
trgu (širitev trga, odpiranje meja, ustanovitev novih-prenehanje obstoječih ponudnikov itd.) in po preteku vsakih 12 mesecev, v
primeru ugotovljenih bistvenih sprememb,
izvedel nov postopek.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 2415.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 25. 9. 2001 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana, vložišče (soba 21/I).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno navedeni in razčlenjeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe v točki 11.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: v 2.
fazi omejenega postopka oddaje javnega naročila bodo morali ponudniki predložiti ponudbo v roku 30 dni od dneva, ko jim bo naročnik
poslal pisno vabilo k predložitvi ponudbe.
16. Merila za ocenitev ponudb: v 2.
fazi omejenega postopka oddaje javnega
naročila bo edino merilo najnižja ponudbena cena.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo pojasnila razpisne dokumentacije v najkrajšem možnem času posredoval ponudnikom le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje pet dni
pred potekom roka za predložitev ponudb
na naslov: Republika Slovenija–Ministrstvo
za promet–Direkcija RS za ceste–Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 8. 2001.
Direkcija RS za ceste

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Popravek
Ob-54651
V objavi obvestila o oddaji javnega naročila za dobavo kurilnega olja, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 70 z dne 31. 8. 2001,
Ob-54166, Št. 224, se popravi 6. točka in
se pravilno glasi:
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: izbran dobavitelj ekstra lahkega kurilnega olja je ponudnik
OMV Istrabenz d.o.o., Ferrarska 7, 6000
Koper, ki bo kurilno olje dobavljal za ceno 84,178 SIT/liter z davkon na dodano
vrednost oziroma z 0,85% popustom na
ceno po ceniku ob času naročila.
Osnovna šola Jurija Vege, Moravče

Ob-54462
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Gerbičeva 60,
1000 Ljubljana, tel. 01/477-91-00, faks
01/283-33-43.
3. Datum izbire: obvestilo o priznanju
sposobnosti v I. fazi omejenega postopka z
dne 27. julij 2001, za čas do 31. decembra
2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava, montaža in servisiranje računalniške strojne opreme in licenčne programske opreme za potrebe Veterinarske fakultete, količine vnaprej niso določljive, kraj dobave je sedež in enote naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena (glede na slop) do 60
točk, strokovna priporočila (reference) do
10 točk, odzivni čas do 10 točk, certifikat
ISO do 2 točki, plačilni pogoji do 8 točk,
rok dobave do 10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za dobavo, montažo in
servisiranje računalniške strojne opreme –
računalniki: Unistar LC d.o.o., Slomškova
27-29, 1000 Ljubljana, Oria Computers
d.o.o., Polje 4, 1410 Zagorje ob Savi, Mlacom d.o.o., Opekarska 51 A, 1000 Ljubljana, EVENTUS Computers d.o.o., Tbilisijska
57 B, 1000 Ljubljana, ADD d.o.o., Tbilisijska 57 B, 1000 Ljubljana; za dobavo in
montažo tiskalnikov: ORIA Computers
d.o.o., Polje 4, 1410 Zagorje ob Savi, UNISTAR LC d.o.o., Slomškova 27-29, 1000
Ljubljana, EVENTUS Computers d.o.o., Tbilisijska 57 B, 1000 Ljubljana, MLACOM
d.o.o., Opekarska 51 A, 1000 Ljubljana,
FMC d.o.o., Tržaška 330, 1000 Ljubljana,
ADD d.o.o., Tbilisijska 85, 1000 Ljubljana,
VIBACOM d.o.o., Ulica na grad 9, 1000
Ljubljana; za dobavo in montažo licenčne
programske opreme: FMC d.o.o., Tržaška
330, 1000 Ljubljana, Unistar LC d.o.o.,
Slomškova 27-29, 1000 Ljubljana, Oria
Computers d.o.o., Polje 4, 1410 Zagorje
ob Savi, ADD d.o.o., Tbilisijska 85, 1000
Ljubljana, Eventus Computers d.o.o., Tbilisijska 57 B, 1000 Ljubljana, Mlacom d.o.o.,
Opekarska 51 A, 1000 Ljubljana, Vibacom
d.o.o., Ulica na grad 9, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: ni znana, ker
količine niso vnaprej določene.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 52 z dne 22. 6. 2001, Ob-51107.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 8. 2001.
Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Št. 1344/01
Ob-54464
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.
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2. Naslov naročnika: Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj, tel. 04/20-83-000, faks
04/20-83-600.
3. Datum izbire: 23. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: demontaža obstoječega, dobava in
montaža novega mostnega dvigala-žerjava z nosilnostjo 200 kN za HE Savica;
kraj dobave je HE Savica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena,
rok dokončne izvedbe vseh del, plačilni rok.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava d.d.,
Cesta 24. junija 3, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 12,275.540
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,220.090 SIT, 7,034.090 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 8. 2001.
Elektro Gorenjska d.d.
Št. 156/2001
Ob-54510
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 23. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: računalniška oprema po naslednjih
sklopih:
– sklop A: osebni računalniki-notesniki,
– sklop B: osebni računalniki,
– sklop C: grafične postaje,
– sklop D: delovne postaje za obdelavo
video slike,
– sklop E: dalet delovne postaje,
– sklop F: tiskalniki,
– sklop G: monitorji,
– sklop H: strežniki.
Kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: tehnična ustreznost in kakovost opreme (teh. ustr., kompatib., nadgr.
opr., blag. zn.), cena, plačilni pogoji, dobavni rok.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop A in B: Iskra računalniki d.o.o.,
Tržaška cesta 2, Ljubljana,
– sklopi C, D in F: Select Technology
d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana,
– sklopi E, G in H: ECS d.o.o., Motnica 7, Trzin.
7. Pogodbena vrednost:
– Iskra računalniki d.o.o., Ljubljana 24,705.471 SIT,
– Select Technology d.o.o., Ljubljana 7,961.100 SIT,
– ECS d.o.o., Trzin - 32,957.489 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop A: 11,779.300 SIT, 5,575.800
SIT;
– sklop B: 9,343.967,39 SIT,
6,872.400 SIT;
– sklop C: 1,626.926,43 SIT, 1,112.400
SIT;
– sklop D: 1,566.346 SIT, 998.400 SIT;
– sklop E: 1,569.155 SIT, 947.532,60
SIT;
– sklop
F:
5,172.906,62
SIT,
4,563.041,12 SIT;
– sklop G: 12,883.380,68 SIT,
5,581.457,52 SIT;
– sklop
H:
26,419.200
SIT,
19,298.051,85 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 8. 2001
JZ RTV Slovenija
Št. 1353/01
Ob-54522
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.
2. Naslov naročnika: Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj, tel. 04/208-30-00, faks
04/208-36-00.
3. Datum izbire: 13. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava in montaža mrežne opreme za
dvig hitrosti povezave Kranj – Žirovnica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mibo komunikacije,
d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 9,051.748,09
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,039.385,80 SIT; 9,051.748,09
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 25 z dne 6. 4. 2001,
Ob-46157.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 8. 2001.
Elektro Gorenjska, d.d., Kranj
Ob-54546
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.
3. Datum izbire: 12. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: izdelava, dobava in montaža pohiš-
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tvene opreme, Mariborska knjižnica, Rotovški trg 2, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena in reference, izbran ponudnik je bil cenovno najugodnejši.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Gonzaga PRO d.o.o., Cesta 25. junija 1/F, Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 16,461.418,75
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik nima podizvajalca.
9. Število prejetih ponudb: prejetih je bilo pet ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 27,077.600,81 SIT, 16,461.418,75 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 8. 2001.
Mestna občina Maribor
Št. 32
Ob-54548
1. Naročnik: Osnovna šola Braslovče.
2. Naslov naročnika: Rakovlje 15 B, Braslovče.
3. Datum izbire: 26. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj
dobave: živila in material za prehrano po
skupinah, OŠ Braslovče, Vrtec Braslovče, OŠ Letuš, OŠ Trnava, OŠ Gomilsko.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva 16,
– Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva
63, Ljubljana,
– Žito Prehrambena industrija d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
– Kmetijska zadruga Laško z.o.o., Kidričeva 2,
– Era d.d. Velenje, Prešernova 10,
– Brumec - Ručigaj d.o.o., Loka, Testenova 55, Mengeš,
– Donats d.o.o., Bohovska c. 21, Hoče,
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.
442, Škofljica,
– TD Žana d.d., Žalec, Mestni trg 2.
7. Pogodbena vrednost:
– za skupino Kruh, pekovsko pecivo:
1,405.941,05 SIT;
– za skupino Slaščičarski izdelki:
405.761,57 SIT;
– za skupino Sadje, zelenjava sveža:
2,627.500,35 SIT;
– za skupino Mleko, mlečni izdelki:
2,180.916,25 SIT;
– za skupino Meso, mesni izdelki:
4,194.795 SIT;
– za skupino Jajca: 177.929,70 SIT;
– za skupino Ribe: 325.500 SIT;
– za skupino Drobni prehrambeni izdelki: 2,848.068 SIT;
– za skupino Zamrznjeni izdelki:
156.081,50 SIT;
– za skupino Čaji, suho sadje:
343.707,36 SIT;

– za skupino Sokovi, sirupi: 444.492,26
SIT;
– za skupino Ocvrto pecivo: 128.800
SIT;
– za skupino Piščančje meso, izdelki:
924.740,85 SIT;
– za skupino Testenine: 208.640,05 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za skupino Kruh, pekovsko pecivo:
1,684.384,72 SIT, 1,405.941,05 SIT;
– za skupino Slaščičarski izdelki:
582.297,55 SIT, 405.761,57 SIT;
– za skupino Sadje, zelenjava sveža:
2,786.205 SIT, 2,627.500,35 SIT;
– za skupino Mleko, mlečni izdelki:
2,418.804,45 SIT, 2,180.916,25 SIT;
– za skupino Meso, mesni izdelki:
4,444.914 SIT, 4,194.795 SIT;
– za skupino Jajca: 232.200 SIT,
177.929,70 SIT;
– za skupino Ribe: 365.580 SIT,
325.500 SIT;
– za skupino Drobni prehrambeni izdelki: 3,028.491,71 SIT, 2,848.068 SIT;
– za skupino Zamrznjeni izdelki:
212.804,20 SIT, 156.081,50 SIT;
– za skupino Čaji, suho sadje:
4,425.708,13 SIT, 343.707,36 SIT;
– za skupino Sokovi, sirupi: 577.442 SIT,
444.492,26 SIT;
– za skupino Ocvrto pecivo: 133.293,52
SIT, 128.800 SIT;
– za skupino Piščančje meso, izdelki:
1,103.495 SIT, 924.740,85 SIT;
– za skupino Testenine: 341.342,51 SIT,
208.640,05 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 41 z dne 25. 5. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 8. 2001.
Osnovna šola Braslovče
Št. JR/21/2001
Ob-54711
1. Naročnik: Dom upokojencev Ptuj.
2. Naslov naročnika: Volkmerjeva 10,
2250 Ptuj.
3. Datum izbire: 19. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago, čistilna sredstva in papirna glalanterija po skupinah.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: po skupinah:
A) kruh in pekovsko pecivo: Ptujske pekarne in slaščičarne d.d.,- pog. vrednost
4,552.282,50 SIT;
B) mleko in mlečni izdelki: Pomurske mlekarne d.d. - pog. vrednost 8,222.719,10
SIT;
C) meso in mesni izdelki: Perutnina Ptuj
d.d. - pog. vrednost 48,014.364 SIT;
D) sveže sadje in zelenjava: Mercator SVS
d.d Ptuj - pog. vrednost 16,055.339,40 SIT;
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E) splošno prehrambeno blago: Mercator SVS d.d. Ptuj - pog. vrednost
24,936.397,70 SIT;
F) čistila in papirna galanterija: Fripak
d.o.o.
Maribor
pog.
vrednost
13,201.080,32 SIT.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 21.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A) kruh in pekovsko pecivo: 4,552.282,50
SIT, 6,200.920 SIT;
B) mleko
in
mlečni
izdelki:
7,779.827,60 SIT, 8,222.719,10 SIT;
C) meso in mesni izdelki: 46,008.206
SIT, 48,014.364 SIT;
D) sveže
sadje
in
zelenjava:
16,055.339,40 SIT, 18,473.734,80 SIT;
E) splošno
prehrambeno
blago:
24,936.397,70 SIT, 27,912.178,41 SIT;
F) čistila
in
papirna
galanterija:
12,862.429,54 SIT, 14,314.147,94 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 9. 2001.
Dom upokojencev Ptuj

podobnih objektih 20 točk, finančno stanje ponudnika 5 točk, tehnična opremljenost 15 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska
cesta 3, 5270 Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost: 25,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5, od tega 2
nepopolni.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 84,960.378,08 SIT, 41,135.027,54
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 8. 2001.
Občina Ajdovščina

Popravek
Št. 34401-0004/01-232
Ob-54506
V objavi obvestila o oddaji naročila, št.
34401-0004/01-232, Ob-53478, objavljene v Uradnem listu RS, št. 67 z dne 10. 8.
2001, za oddajo “rekonstrukcije mostu čez
reko Reko in mostička čez rokav Mlinščice
na lokalni cesti L 3205 Bridovec–Smrje” v
Občini Ilirska Bistrica, se popravi 7. točko,
ki se pravilno glasi:
7. Pogodbena vrednost: 34,245.521
SIT.
Občina Ilirska Bistrica

Št. 351-01-10/01
Ob-54467
1. Naročnik: Občina Postojna.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 4,
6230, Postojna, tel. 05/72-80-700, faks
05/72-80-780.
3. Datum izbire: 24. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba I. faze komunalne opreme ZN Poljane v Postojni.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v skladu z razpisno dokumentacijo: ponudbena cena 60 točk, način plačil in fiksnost cen 10 točk, rok izvedbe 20 točk, reference in druge ugodnosti 10 točk; izbrani ponudnik je dosegel
največje število točk in ponudil varianto
“ključ v roke“.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kopko d.o.o., Ulica 27.
aprila 7, 6257 Pivka.
7. Pogodbena vrednost: 17,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,909.087 SIT; 17,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu RS: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 8. 2001.
Občina Postojna

Št. 352/01-10/98
Ob-54461
1. Naročnik: Občina Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Cesta 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina (tel. 05/365-91-10, faks
05/365-91-31).
3. Datum izbire: 19. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja komunalne infrastrukture ZN Grivče II.
5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: ponudbena cena 60
točk, potrjene reference na enakih ali

Št. 5/69
Ob-54564
1. Naročnik:
Komunala
Koper,
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,
6000 Koper, telefaks 05/66-33-706, telefonska številka 05/66-33-761.
3. Datum izbire: 30. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izvedba pripravljalnih del,
zemeljskih del ter fekalne in meteorne
kanalizacije za “Razširitev pokopališča v
Kopru, III. etapa - ureditev teras“.

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik ni izbral izvajalca,
ker ponudbene cene presegajo razpoložljiva sredstva za financiranje objekta.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,061.299 SIT oziroma
25,056.439,43 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 8. 2001.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
Št. 02/01
Ob-54580
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije OE Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,
1000 Ljubljana, faks 01/43-12-154.
3. Datum izbire: 1. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradbeno obrtniška in
instalacijska dela, Ljubljana, Miklošičeva 24.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, rok, reference, garancijska doba, pogarancijsko
vzdrževanje; izbira po postopku s pogajanji
brez predhodne objave.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Piroterm, d.o.o., Protipožarni in izolacijski sistemi, Češnjevek 17,
4207 Cerklje na Gorenjskem.
7. Pogodbena
vrednost:
69,994.237,53 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik v odprtem postopku ni pridobil primerne ponudbe, zato je v skladu s
1. točko prvega odstavka 20. člena ZJN-1
nadaljeval z oddajo naročila po postopku s
pogajanji.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 9. 2001.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
OE Ljubljana
Št. 353-20/00
Ob-54677
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,
8330 Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
07/363-74-02.
3. Datum izbire: 21. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija in povečanje obstoječe centralne čistilne naprave Metlika – I. faza v Metliki.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena = 80 točk
(po formuli), plačilni pogoji = 0-8 točk, reference = 0-5 točk, garancijski rok za odpravo pomanjkljivosti za gradb. obrtniška dela
= 0-2 točki, garancijski rok za vgrajeno
opremo = 0-5 točk. Po merilih je izbrana
najugodnejša ponudba, ki je prejela največje
število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Begrad d.d., gradbeništvo, trgovina, inženiring, Kočevarjeva 2,
8000 Novo mesto.
7. Pogodbena
vrednost:
70,915.512,60 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 99,874.259 SIT, 70,915.512 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 36-38 z dne 18. 5.
2001, Ob-48505, ter objava razpisa v Uradnem listu RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51700.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 9. 2001.
Občina Metlika
Št. 961-4/01
Ob-54678
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje.
2. Naslov naročnika: Glinška ulica 12,
1000 Ljubljana, tel. 01/200-23-50, faks
01/425-98-23.
3. Datum izbire: 9. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: prenova poslovnih prostorov Centralne službe ZRSZ, Rožna dolina Ljubljana (gradbeno-obrtniška dela,
elektro in strojne instalacije).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: pri oceni ponudb so upoštevana merila, ki so bila objavljena v razpisni dokumentaciji, tj. ponudbena cena in rok
izvedbe. Na podlagi razpisnih meril je izbrani ponudnik najugodnejši.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbena družba Vič,
d.o.o. Ljubljana, Tbilisijska 81, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 25,563.382,46
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 34,043.880,43 SIT in 25,563.382,46
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 8. 2001.
Zavod RS za zaposlovanje
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ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Ob-54458
1. Naročnik: Občina Podčetrtek.
2. Naslov naročnika: Trška cesta 5,
3254 Podčetrtek, tel. 03/818-27-80, faks
03/582-91-98.
3. Datum izbire: 14. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje
prevozov šolskih otrok v Občini Podčetrtek.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: območje 1: Izletnik Celje, d.d., Aškerčeva 20, 3000 Celje, območje 2: Franc Smole, s.p., Sodna vas 15,
3253 Pristava pri Mestinju.
7. Pogodbena vrednost: za območje 1:
je 7,457.856 SIT, za območje 2:
6,392.256 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: območje 1: 7,457.856 SIT,
7,041.216 SIT, območje 2: 6,770.496
SIT, 6,392.256 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številke objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 8. 2001.
Občina Podčetrtek
Št. 40305/01-07/01
Ob-54459
1. Naročnik: Občina Kranjska Gora.
2. Naslov naročnika: Občina Kranjska
Gora, Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora.
3. Datum izbire: 16. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje prevoza osnovnošolskih otrok in otrok na celoletne priprave na šolo v Osnovno šolo
Kranjska Gora in Osnovno šolo 16. december Mojstrana v šolskih letih
2001/2002, 2002/2003 ter 2003/2004.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Avtobusni prevoznik,
Oman Srečko s.p., Rateče 1d, Rateče –
Planica.
7. Pogodbena vrednost: 12,088.000
SIT za šolsko leto.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
14,418.000
SIT/leto
in
12,088.000 SIT/leto.

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 8. 2001.
Občina Kranjska Gora
Št. 3949
Ob-54460
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, tel. 07/48-020, faks 07/49-22-888.
3. Datum izbire: 12. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: Engineering
Analyses Rewiev/Support.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: glede na ocenjevalne kriterije, ki so bili zasnovani na način kot je bil
naveden v razpisni dokumentaciji št.
NAB.LN-033/2001, je več točk pridobilo podjetje FER Zagreb, Unska 3, 10000 Zagreb,
kot konkurenčni ponudnik. Izbrani ponudnik
bo Engineering Analyses Rewiev/Support izvedel zato, ker je dosegel več točk pri ceni,
kot tudi pri referencah kadrov na področju
inženirske podpore, kjer je bil konkurenčni
ponudnik zelo pomankljiv, se ni izkazoval z
zahtevanimi potrdili ali pa sploh nima referenc.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Fakultet elektrotehnike i
računarstva – FER Zagreb, Unska 3, 10000
Zagreb.
7. Pogodbena vrednost: 55,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najnižja vrednost – 55,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 43-44 z dne 1. 6. 2001, Ob-49778.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 8. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o
Ob-54463
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Gerbičeva 60,
1000 Ljubljana, tel. 01/477-91-00, faks
01/283-22-43.
3. Datum izbire: 8. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje
funkcionalih in poslovnih prostorov
Veterinarske fakultete (14. točka 1 A
ZJN-1).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 60 točk, certifikat
kakovosti ISO 9001 20 točk, strokovna priporočila (reference) do 20 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cleaning d.o.o., Podjetje za čiščenje in vzdrževanje zdravstvenih in poslovnih objektov, Zvonarska 1,
1000 Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost: 82,552.680
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 95,900.859,26 SIT, 82,113.570 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 8. 2001.
Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Št. 179/2001
Ob-54511
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 8. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: najem zunanjih prevozov po letnih pogodbah za
sklope:
– sklop A: kombi za prevoz oseb;
– sklop B: kombi za prevoz tovora;
– sklop C: kamion do 5t nosilnosti;
– sklop D: mali avtobus za prevoz oseb do 25 sedežev.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomska cena 90%, plačilni pogoji 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop A: Fortuna Vinko, Ljubljana, Režen Zdravko, Trzin, Korenin Aleš, Ljubljana,
Korenin Janez, Ljubljana, Korenin Robert,
Ljubljana;
– sklop B: Fortuna Vinko, Ljubljana;
– sklop C: Fortuna Vinko, Ljubljana;
– sklop D: Bojan Petek, Ljubljana (priznana usposobljenost).
7. Pogodbena vrednost: ocenjena letna
vrednost po sklopih:
– sklop A: 26,000.000 SIT;
– sklop B: 2,000.000 SIT;
– sklop C: 3,000.000 SIT;
– sklop D: 9,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop A: 1.1. (2.000 SIT, 1,500 SIT),
1.2. (21.060 SIT, 17.890 SIT), 1.3. (25,92
SIT, 0 SIT);
– sklop B: 1.1. (2.400 SIT, 1.895 SIT),
1.2. (26.000 SIT, 21.408,10 SIT), 1.3. (70
SIT, 0 SIT);
– sklop C: 1.1. (4.500 SIT, 1.895 SIT),
1.2. (36.000 SIT, 21.408,10 SIT), 1.3. (80
SIT, 0 SIT);
– sklop D: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 8. 2001.
JZ RTV Slovenija

Št. 402-26/01
Ob-54512
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., DARS, d.d.
2. Naslov naročnika: 3000 Celje, Ulica
XIV. divizije 4.
3. Datum izbire: 17. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
finančnega in pravnega svetovanja ter
agentskih in drugih storitev v postopku
najetja finančnega kredita v višini do 75
mio EUR.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v postopku nista bili pridobljeni dve samostojni pravilni ponudbi.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo oddal javno naročilo po postopku s pogajanji. V pogajanja bo naročnik
pozval ponudnika, ki sta v odprtem postopku
predložila ponudbi, morebitni ostali ponudniki
pa lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo
na naslovu DARS, d.d., 1000 Ljubljana, Dunajska 7 in svoje ponudbe predložijo do 10. 9.
2001 do 15.15, v vložišče, na naslov: DARS,
d.d., 1000 Ljubljana, Dunajska 7.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: oddaja naročila po odprtem postopku je
bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 40-41
z dne 25. 5. 2001.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 8. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, DARS, d.d.
Št. 56/2547/2001
Ob-54560
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42, tel.
01/474-24-41.
3. Datum izbire: 21. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: popravilo
enofaznega energetskega transformatorja TR6 220/110 kV 50MVA.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral postopek
s pogajanji brez predhodne objave (3. točka 110. člena ZJN-1), ker je izbrani izvajalec edini, ki je v RS usposobljen za popravilo transformatorjev na napetostnem nivoju
220 oziroma 110 kV.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ETRA 33, Energetski transformatorji, d.d., Šlandrova 10, 1231 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 78,187.998 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 8. 2001.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 2.0.1.-2176/00
Ob-54582
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
Ljubljana.
3. Datum izbire: 24. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: popravilo
progovne mehanizacije v lasti sekcij infrastrukture v letu 2001.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SŽ-CD Ljubljana, d.d., Zaloška cesta 217, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 56,493.869,60
SIT (vključen je tudi DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 62,267.003,47 SIT (5% popust, če dobi celotno količino), 61,406.380 SIT (8% popust, če dobi celotno količino).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 50 z dne 15. 6. 2001, Ob-50493.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 6. 2001.
Slovenske železnice, d.d.
Št. 016/01
Ob-54583
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 23. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje poslovnih prostorov (1A, zap. št. 14).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. vrednost storitve za eno leto – do 80
točk,
2. reference – do 10 točk,
3. plačilni pogoji – do 5 točk,
4. certificiran sistem ravnanja z okoljem
– 5 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Varnost Ljubljana d.d., Trg
OF 13/a, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 7,253.280 SIT
(brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,253.280 SIT in 17,004.871,50 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 8. 2001.
Termoelektrarna
Toplarna Ljubljana, d.o.o.
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Št. 2.3.-3978/01
Ob-54585
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški promet Maribor, Kopitarjeva ul. 5,
2000 Maribor, telefaks 02/23-41-452, telefon 02/23-41-410.
3. Datum izbire: 25. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava
PGD, PZI, PZR: Obnova postajnih tirov
št. 1 (desni) in 2 (levi) na postaji Hoče.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– višina ponudbene cene – vplivnost
80%,
– rok izvedbe javnega naročila – vplivnost 20%.
Ponudba izbranega ponudnika je cenovno najugodnejša.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Tiring d.o.o., Podjetje za železniški inženiring, Motnica 11, 1236 Trzin.
7. Pogodbena vrednost: 12,911.500
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,815.900 SIT, 12,911.500 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 9. 2001.
Direkcija za železniški promet
Maribor
Št. 2.3.-3978/01
Ob-54586
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški promet Maribor, Kopitarjeva ul. 5,
2000 Maribor, telefaks 02/23-41-452, telefon 02/23-41-410.
3. Datum izbire: 25. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava
PGD, PZI, PZR: Obnova levega in desnega tira na odseku proge Hoče-Maribor
Tezno.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– višina ponudbene cene – vplivnost
80%,
– rok izvedbe javnega naročila – vplivnost 20%.
Ponudba izbranega ponudnika je cenovno najugodnejša.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Tiring d.o.o., Podjetje za železniškiinženiring, Motnica 11, 1236 Trzin.
7. Pogodbena vrednost: 17,790.500
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,016.200 SIT, 17,790.500 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 9. 2001.
Direkcija za železniški promet
Maribor
Št. 2.3.-3978/01
Ob-54587
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški promet Maribor, Kopitarjeva ul. 5,
2000 Maribor, telefaks 02/23-41-452, telefon 02/23-41-410.
3. Datum izbire: 25. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava
PGD, PZI, PZR: Obnova levega in desnega tira na odseku proge Maribor Tezno-Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– višina ponudbene cene – vplivnost
80%,
– rok izvedbe javnega naročila – vplivnost 20%.
Ponudba izbranega ponudnika je cenovno najugodnejša.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SŽ-Projektivno podjetje
Ljubljana, d.d., Vilharjeva 16a, 1130 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 19,837.300
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,717.100 SIT, 19,837.300 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 9. 2001.
Direkcija za železniški promet
Maribor
Št. 2.3.-3978/01
Ob-54588
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški promet Maribor, Kopitarjeva ul. 5,
2000 Maribor, telefaks 02/23-41-452, telefon 02/23-41-410.
3. Datum izbire: 25. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava
PGD, PZI, PZR: Obnova postajnih tirov
št. 1 (desni) in 2 (levi) na postaji Maribor Tezno.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– višina ponudbene cene – vplivnost
80%,
– rok izvedbe javnega naročila – vplivnost 20%.
Ponudba izbranega ponudnika je cenovno najugodnejša.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SŽ-Projektivno podjetje
Ljubljana, d.d., Vilharjeva 16a, 1130 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 17,540.600
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,825.400 SIT, 17,540.600 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 9. 2001.
Direkcija za železniški promet
Maribor
Št. 228-02-1/01
Ob-54623
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a,
1000
Ljubljana,
telefaks
01/478-18-05.
3. Datum izbire: 5. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje
varnostno receptorske službe poslovnih
prostorov na različnih objektih v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 1. ponudbena cena – do 100
točk, 2. kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe – skupaj največ 23 točk, 3.
fainančna sposobnost ponudnika – skupaj
največ 16 točk, 4. strokovna izobrazba kadrov – skupaj največ 12 točk, 5. lastna dežurna služba – 10 točk, 6. vzpostavljen sistem kakovosti v skladu z zahtevami standarda ISO 9001 – 7 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sintal, d.d., Zaloška 143,
1000 Ljubljana in Varnost Ljubljana, Trg OF
13/a, 1000 Ljubljana s skupno ponudbo.
7. Pogodbena
vrednost:
70,401.738,75 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 79,206.411,90 SIT, 70,401.738,75
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 9. 2001.
Servis skupnih služb vlade
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Javni razpisi
Popravek
Ob-54712
V javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo, Spodbujanje investicij na območju
občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi, objavljenem v Uradnem liustu RS, št. 57-58 z dne 13. 7.
2001, Ob-52114, se spremeni podtočka
d) Višina javnega razpisa v točki 2. Podatki
o razpisu, tako, da se novo besedilo glasi:
d) Višina javnega razpisa
Višina nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje projektov, znaša
200,000.000 SIT. Sredstva bremenijo
proračunsko postavko 6521 Razvojno prestrukturiranje zasavske regije proračuna RS
za leto 2001. Višina sofinanciranja je odvisna od izpolnjevanja meril iz 3.c) točke tega
razpisa, vendar ne bo mogla preseči 40%
upravičenih stroškov posameznega projekta oziroma 55% upravičenih stroškov, če
gre za mala ali srednje velika podjetja.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-54674
Javno naročilo
Pogodbena identifikacijska št.: MS – 03.
Št. posojila Svetovne banke: 4048A-TU.
Posojilo Svetovne banke je imenovano:
Projekt za popravilo cest in izboljšanje
varnosti v prometu.
1. Vlada republike Turčije je prejela posojilo Mednarodne banke za obnovo in razvoj (IBRD) za Projekt popravila cest in izboljšanje varnosti v prometu. Del posojila je
namenjen plačilu pogodb za projekt ‘’Priskrba in dostava materiala za jekleno zaščitno
ograjo za različne odseke cest na predelih
avtocest 1, 4, 5, 6, 10, 13 in 14 (MS-03)’’.
Ponudba je odprta vsem ponudnikom iz držav, ki so na listi prejemnikov IBRD posojil
in IDA kreditov.
2. Republika Turčija, Ministrstvo za javna dela in naselitev, Glavna direkcija za avtoceste, vabi ustrezne ponudnike, da pošljejo zapečatene Ponudbe za priskrbo in dostavo materiala za jekleno zaščitno ograjo.
3. Ponudniki lahko pridobijo več informacij in razpisno dokumentacijo na naslovu
naročnika: Glavna direkcija za avtoceste,
Direkcija za ocenjanje in določanje vrednosti, Blok D, 2. nadstropje, Yucetepe/Ankara (tel. 0090-312-415 80 11 in faks
0090-312-425 47 38).
4. Vsa potrebna dokumentacija (razen Dela I – Glavni pogodbeni pogoji) se lahko prevzame na zgoraj navedenem naslovu. Nevračljivo plačilo za razpisno dokumentacijo znaša
U.S. $ 100, posredovano v ekvivalentni vrednosti v turških lirah, ali direktno na Centralno
Banko republike Turčije, na račun KGM.
5. S ponudbo morajo ponudniki predložiti tudi garancijo za resnost ponudbe, ki
mora glasiti na 2% vrednosti javnega naročila v turških lirah ali ekvivalentni vrednosti
druge konvertibilne valute, naslovljena pa
mora biti na Glavno direkcijo za avtoceste,
Predsedništvo komisije za javna naročila
Yucetepe/Ankara, najkasneje do ponede-

Št.

ljka, 15. oktobra 2001, do 14.30. Javno
odpiranje ponudb bo 15. 10. ob 14.30.
ˇ
Karayollari Genel Müdürlügü
Ob-54717
Invitation for Bids (IFB)
Contract Identification No.: MS-03
World Bank Loan No.: 4048A-TU
World Bank Loan Name: Road
Improvement and Traffic Safety Project
1. The Government of the Republic of
Turkey has received a loan from the International Bank for Reconstruction and Development towards the cost of Road Improvement and Traffic Safety Project and it is
intended that part of the proceeds of this
loan will be applied to eligible payments
under the Contracts for “Supply and Assembly of Steel Guardrail Material for Various Sections of the Roads at the Division
Directorates of 1, 4, 5, 6, 10, 13 and 14 of
Highways (MS-03)”. Bidding is open to all
bidders from eligible source countries as
defined in the Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits.
2. The Republic of Turkey, Ministry of
Public Works and Settlement, General Directorate of Highways now invites sealed
bids from eligible bidders for the Supply
and Assembly of Steel Guardrail Material.
3. Bidders may obtain further information
from, and inspect and acquire the bidding
documents, at the office of the Employer at
General Directorate of Highways, Directorate of Cost Estimates and Specifications, Block D, Floor 2, Yucetepe/Ankara,
Phone
00-90-312-415-80-11,
Fax
00-90-312-425-47-38.
4. A complete set of bidding documents
excluding Fidic Part I General Conditions of
Contract may be purchased by you at the
above office, upon payment of a nonrefundable fee of U.S. $ 100 equivalent Turkish
Lira or upon presentation of the bank receipt subsequent to direct deposit to Central Bank of the Republic of Turkey account
number of KGM.
5. All bids must be accompanied by a security of 2 percent of the Bid Price in Turkish
Lira or an equivalent amount in a freely convertible currency, and must be delivered to
General Directorate of Highways, Bidding
Commission Chairmanship Yucetepe/Ankara
at or before October 15 2001, on Monday, at
14.30. Bids will be opened promptly thereafter in the presence of the bidders or their
representatives who choose to attend.
ˇ
Karayollari Genel Müdürlügü
Ob-54674
Projekt za popravilo cest in izboljšanje
varnosti v prometu
Javni razpis
Republika Turčija
Oprema za varnost na cestah
Številka posojila: 4048 A-TU
1. Republika Turčija je prejela posojilo
Mednarodne Banke za obnovo in razvoj
(IBRD) za Projekt za popravilo cest in izboljšanje varnosti v prometu. Del tega posojila se namenja za plačilo del, ki se dogovarjajo s pogodbo Axle Scales & Stations –
Št. 01-812-1.
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2. Generalna direkcija za avtoceste
(KGM) vabi ustrezne ponudnike, da pošljejo
zapečatene ponudbe za:
– 20 Pre-warning Stationary Axle Scales
& Set up of Stations.
3. Čas dobave je 52 tednov.
4. Razpis bo voden po mednarodnih postopkih za javna naročila, določenih s Pravili Svetovne Banke: Delovanje s pomočjo
IBRD posojili in IDA krediti, z januarja 1995.
Odprt je za vse ustrezne ponudbe s seznama določenega v Pravilih.
5. Ponudniki lahko dobijo vse dodatne
informacije in odgovore v zvezi z razpisno
dokumentacijo v Uradu KGM, na naslovu
navedenem spodaj, med 9. in 16. uro.
6. Ponudniki lahko pridobijo kompletno
razpisno dokumentacijo v angleščini in turščini na podlagi pisne zaprositve zanjo in
potrdila o plačilu nevračljivega depozita v
vrednosti 100,000.000 turških lir + DDV,
ali US $ 100.
7. Razpisna dokumentcija bo poslana z
letalsko pošiljko, takoj po nakazilu depozita
na račun KGM: 1-350102208/5, pri Centralni banki Turčije – Poslovna Enota Ankara, lahko pa se jo direktno od KGM izposodi, s plačilom v gotovini KGM.
8. Ponudbe morajo biti naslovljene na
spodaj navedeni naslov najkasnjene do 2.
oktobra 2001, do 10. ure. Ponudbi je potrebo priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na vsaj 2% vrednosti javnega naročila, ali na ekvivalentno vrednost v katerikoli konvertibilni valuti.
9. Ponudbe, prispele kasneje od navedenega datuma in ure, bodo zavrnjene. Javno
odpiranje ponudb bo 2. oktobra 2001, ob
10. uri, na naslovu: Karayollari Genel Müdürˇ Malzeme Şubesi Müdürlügü,
ˇ A Blok,
lügü,
Kat 7, 06100 Yücetepe – Ankara, Turkey, tel.
(312) 415-75-80, faks (312) 417-72-31.
ˇ
Karayollari Genel Müdürlügü
Ob-54717
Road Improvement and Traffic Safety
Project
Specific Procurement Notice
Invitation for Bids
Republic of Turkey
Road Safety Equipment
Loan No. 4048 A-TU
This invitation for bids follows the general procurement notice for this project that
appeared in Development Business of July
31, 1996 and updated on May 16, 2001.
1. The Republic of Turkey has received
loans from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) toward the cost of the Road improvement and
safety project and it intends to apply part of
the proceeds of this loan for payments under the contract for:
– Axle Scales & Stations - File No.
01-812-1.
2. The General Directorate of Highways
(KGM) now invites sealed bids from eligible
bidders for the procurement of:
– 20 Pre-warning Stationary Axle Scales
& Set up of Stations.
3. The delivery period is 52 weeks.
4. Bidding will be conducted through the
international competitive bidding procedures specified in the World Bank Guide-
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lines: Procurement under IBRD Loans and
IDA Credits, January 1995 (revised January
and August 1996, September 1997, January 1999 and March 2000), and is open to
all bidders from eligible source countries as
defined in the guidelines.
5. Interested eligible bidders may obtain
further information from and inspect the bidding documents at the office of KGM at the
address below from 9.00 to 16.00 hours.
6. A complete set of bidding documents
in English and Turkish may be purchased
by interested bidders on the submission of
a written application to the address below
and upon payment of a nonrefundable fee
of 100,000.000. - Turkish Lira + VAT or in
100 United States Dollars.
7. The bidding documents will be sent
by air mail, against payment of its fee as a
direct deposit to KGM’s account number
1-350102208/5 at the Central Bank of
Turkey-Ankara Branch, or they can be borrowed directly from KGM, against payment
in cash to KGM.
8. Bids must be delivered to the address
below at or before 10.00 a.m. on October
2, 2001. All bids must be accompanied by
a bid security of at least two percent of the
bid price or an equivalent amount in a freely
convertible currency.
9. Late bids will be rejected. Bids will be
opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at the address below on October 2, 2001, at 10.00
ˇ
a.m.: Karayollari Genel Müdürlügü,
ˇ A Blok, Kat 7,
Malzeme Şubesi Müdürlügü,
06100 Yücetepe-Ankara, Turkey, Phone:
(312) 415-75-80, Fax: (312) 417-72-31.
ˇ
Karayollari Genel Müdürlügü
Ob-54589
Na podlagi Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00), Zakona o razvoju
malega gospodarstva (Uradni list RS, št.
18/91), Zakona o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00) in Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 9/01) objavlja
Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva
javni razpis
za odobravanje garancij s
subvencioniranjem obrestne mere za
dolgoročne investicijske kredite za
mlade podjetnike v letu 2001
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodeljevanje garancij
za dolgoročne investicijske kredite za mlade podjetnike, s sočasno odobritvijo subvencije nominalne obrestne mere, pri poslovnih bankah s sedežem v Republiki Sloveniji.
Skupni znesek namenjen za odobravanje garancij je 300,000.000 SIT, za subvencije odobrene sočasno z garancijo pa
45,000.000 SIT.
2. Merila in pogoji
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo podjetniki, ki
spadajo v skupino mladih podjetnikov. Za
mlade podjetnike štejejo podjetniki, ki so
zaključili šolanje na katerikoli stopnji izobraževanja pred manj kot desetimi leti od dne-
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va vložitve vloge in so v tem času odprli
svoje podjetje.
Na razpis se lahko prijavijo vsa mala (do
50 zaposlenih) in srednje velika podjetja
(do 125 zaposlenih) s sedežem v Republiki
Sloveniji, razen iz naslednjih področij, podpodročij, oddelkov, skupin, razredov in podrazredov po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) SURS:
Področja:
A -Kmetijstvo, lov, gozdarstvo
B – Ribištvo
C – Rudarstvo
I – Promet, skladiščenje in zveze, del, ki
se nanaša na opravljanje javnih storitev
Podpodročje:
DM – Proizvodnja vozil in plovil
Skupina:
24.7 – Proizvodnja umetnih vlaken
Oddelek:
27 – Proizvodnja kovin (jeklarstvo)
in
vse dejavnosti, za katere je organizirana
javna služba v Republiki Sloveniji.
Program s katerim prosilec kandidira za
sredstva razvoja mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– donosnost (profitabilnost) programa za
katerega se dodeljujejo sredstva,
– likvidnost za celotno ekonomsko
dobo,
– zaprto finančno konstrukcijo med uresničevanjem programa.
Kriteriji za ocenjevanje programov so:
obstoječe število delavcev in možnost novih
zaposlitev, sodobna tehnologija in inovativnost, vpliv na okolje, donosnost, tržna naravnanost, dobičkonosnost, izvozni vidik, lastna udeležba, finančna podpora v lokalni
oziroma širši skupnosti, urejanje tehnične
dokumentacije v skladu z zahtevami Evropske Unije.
Zaradi dodelitve ugodnih sredstev rizični
skupini po tem razpisu in zaradi pomanjkanja podatkov o preteklih rezultatih poslovanja bo Sklad uporabil, ob naštetih kvantitativnih merilih, tudi metode ocenitve podjetnikove sposobnosti po osebni predstavitvi
projekta.
2.2. Pogoji za odobravanje garancij in
subvencioniranje obrestne mere:
– predračunska vrednost posamezne investicije lahko znaša največ 10,000.000
SIT,
– Javni sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva (v nadaljevanju:
Sklad) odobri garancijo v višini 80% vrednosti glavnice kredita (brez realnih, revalorizacijskih in zamudnih obresti ter ostalih stroškov kredita),
– višina obrestne mere se določa v skladu s poslovno politiko banke za komitente
bonitetnega razreda A,
– zavarovanje garancije se izvede v skladu s pogoji Sklada,
– subvencijo v višini 10 odstotnih točk
nominalne obrestne mere (ki vključuje TOM
in realno obrestno mero) odobri Sklad mladim podjetnikom, ki so pridobili garancijo
Sklada v okviru tega razpisa. Subvencija se
nakaže mlademu podjetniku po predložitvi
dokazila o plačilu obresti banki,
– skupna državna pomoč za posamezen
investicijski projekt lahko znaša največ 15%
predračunska vrednosti investicije za malo

in 7,5% predračunske vrednosti investicije
za srednje veliko podjetje, pri čemer se
upoštevajo stroški državne pomoči za odobreno garancijo 3,23%. Izplačilo subvencije lahko znaša za malo podjetje maksimalno
11,77%, za srednje pa 4,27% od predračunske vrednosti investicije.
3. Vsebina vloge za garancijo:
1. prijavni list za pridobivanje pomoči
(obrazec Sklada dobite na sedežu Sklada
pri ga. Mikeln),
2. skrajšan poslovni načrt ali poslovni
načrt,
3. bančno mnenje o poslovnem načrtu z
navedbo kreditnih pogojev,
4. potrdilo o končanem šolanju mladega
podjetnika,
5. fotokopija sklepa o vpisu gospodarske družbe v sodni register, oz za s.p. fotokopija priglasitvenega lista obrazec
1/1,1/2, potrjenega od krajevno pristojne
izpostave Davčne uprave RS,
6. obvestilo Statističnega urada RS o
identifikaciji in razvrstitvi o dejavnosti,
7. obvestilo o davčni številki.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 7.
4. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od objave do
skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu garancijskega potenciala. Sklad bo v
Uradnem listu RS objavil datum, ko bodo
sredstva porabljena.
Vse popolne in ustrezne vloge prispele
do vključno desetega v tekočem mesecu,
bo obravnavala Uprava Sklada in o njih odločila najkasneje do petindvajsetega v prihodnjem mesecu.
Strokovna služba Sklada bo najkasneje
v roku 15 dni po odločitvi Uprave dostavila
prosilcem sklep o odločitvi.
5. Pošiljanje vlog
Vloge za dodelitev garancije pošljite na
naslov: Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva, Trubarjeva 11, 2000 Maribor,
s pripisom “Ne odpiraj – vloga za garancijo
in subvencijo“.
Vse prosilce obveščamo, da mora vloga
vsebovati vso zgoraj navedeno dokumentacijo. Sklad lahko od prosilca zahteva tudi
dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo vsebovala zahtevane dokumentacije, bo prosilec pisno ali ustno (za
manjše popravke) obveščen s pozivom za
dopolnitev vloge. Če vloga v predvidenem
roku ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se zavrže. Ravno tako se zavrže vloga,
ki prispe po skupni odobritvi sredstev v razpisanem obsegu garancijskega potenciala.
Vloga, ki je neustrezna se zavrne.
Vse ostale informacije dobite na telefonskih
številkah:
02/234-12-74,
02/234-12-72 in 02/234-12-64, ali na
e-mail naslovu bostjan.vidovic@jsmg-sklad.si
in manfred.lepej@jsmg-sklad.si.
Javni sklad RS za
razvoj malega gospodarstva
Ob-54596
Na podlagi Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00), Zakona o razvoju
malega gospodarstva (Uradni list RS, št.
18/91), Zakona o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00) in Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah pravilnika o po-
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stopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 9/01) objavlja
Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva
javni razpis
za odobravanje brezobrestnih
dolgoročnih investicijskih kreditov za
mlade podjetnike tehniških smeri v letu
2001
1. Predmet razpisa
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj
malega gospodarstva (v nadaljevanju: Sklad)
bo neposredno odobraval dolgoročne investicijske kredite mladim podjetnikom, ki so
končali najmanj VI. stopnjo šolanja na tehniški smeri (v nadaljevanju: podjetniki tehniških
smeri) in planirajo dolgoročno vlaganje v področje tehnično tehnoloških programov.
Skupni znesek namenjen za neposredno
kreditiranje je 100,000.000 SIT.
Neposredni investicijski krediti so brezobrestni.
2. Merila in pogoji
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo podjetniki, ki
spadajo v skupino mladih podjetnikov tehniških smeri. Za mlade podjetnike tehniških
smeri štejejo podjetniki, ki so končali najmanj VI. stopnjo šolanja na tehniški smeri in
so zaključili šolanje pred manj kot desetimi
leti od dneva vložitve vloge ter so v tem
času odprli svoje podjetje.
Na razpis se lahko prijavijo vsa mala (do
50 zaposlenih) in srednje velika podjetja
(do 125 zaposlenih) s sedežem v Republiki
Sloveniji, razen iz naslednjih področij, podpodročij, oddelkov, skupin, razredov in podrazredov po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) SURS:
Področja:
A -Kmetijstvo, lov, gozdarstvo
B – Ribištvo
C – Rudarstvo
I – Promet, skladiščenje in zveze, del, ki
se nanaša na opravljanje javnih storitev
Podpodročje:
DM – Proizvodnja vozil in plovil
Skupina:
24.7 – Proizvodnja umetnih vlaken
Oddelek:
27 – Proizvodnja kovin (jeklarstvo)
in
vse dejavnosti, za katere je organizirana
javna služba v Republiki Sloveniji.
Program s katerim prosilec kandidira za
sredstva razvoja mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– donosnost (profitabilnost) programa za
katerega se dodeljujejo sredstva,
– likvidnost za celotno ekonomsko dobo,
– zaprto finančno konstrukcijo med uresničevanjem programa.
Kriteriji za ocenjevanje programov so:
obstoječe število delavcev in možnost novih
zaposlitev, sodobna tehnologija in inovativnost, vpliv na okolje, donosnost, tržna naravnanost, dobičkonosnost, izvozni vidik, lastna udeležba, finančna podpora v lokalni
oziroma širši skupnosti, urejanje tehnične
dokumentacije v skladu z zahtevami Evropske Unije.
Zaradi dodelitve ugodnih sredstev rizični
skupini po tem razpisu in zaradi pomanjka-

nja podatkov o preteklih rezultatih poslovanja bo Sklad uporabil, ob naštetih kvantitativnih merilih, tudi metode ocenitve podjetnikove sposobnosti po osebni predstavitvi
projekta.
2.2. Pogoji za odobravanje neposrednih
kreditov:
– predračunska vrednost posamezne investicije lahko znaša največ 10,000.000
SIT Maksimalna višina kredita je lahko največ 50% predračunske vrednosti. Kredit lahko pridobijo prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih
sredstev,
– zavarovanje kredita se izvede v skladu
s pogoji Sklada,
– stroške notarja, vpisa, zavarovanja in
cenitve zastavljenega premoženja plača posojilojemalec. Sklad ne zaračunava stroškov
odobritve kredita,
– maksimalna odplačilna doba kredita je
5 let, z možnostjo moratorija na odplačevanje največ dve leti,
– skupna državna pomoč za posamezen
investicijski projekt lahko znaša največ 15%
predračunske vrednosti investicije za malo
in 7,5% za srednje veliko podjetje.
3. Vsebina vloge za posojilo:
1. prijavni list za pridobivanje pomoči
(obrazec Sklada dobite na sedežu Sklada
pri ga. Mikeln),
2. skrajšan poslovni načrt ali poslovni
načrt,
3. potrdilo o končanem šolanju mladega
podjetnika,
4. fotokopija sklepa o vpisu gospodarske družbe v sodni register, oz za s.p. fotokopija priglasitvenega lista obrazec
1/1,1/2, potrjenega od krajevno pristojne
izpostave Davčne uprave RS,
5. obvestilo Statističnega urada RS o
identifikaciji in razvrstitvi o dejavnosti,
6. obvestilo o davčni številki,
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 6.
4. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od objave do
skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu. Sklad bo v Uradnem listu RS objavil
datum, ko bodo sredstva porabljena.
Vse popolne in ustrezne vloge prispele
do vključno desetega v tekočem mesecu,
bo obravnavala Uprava Sklada in o njih odločila najkasneje do petindvajsetega v prihodnjem mesecu.
Strokovna služba Sklada bo najkasneje
v roku 15 dni po odločitvi Uprave dostavila
prosilcem sklep o odločitvi.
5. Pošiljanje vlog
Vloge za dodelitev kredita pošljite na naslov: Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva, Trubarjeva 11, 2000 Maribor,
s pripisom “Ne odpiraj – vloga za kredit“.
Vse prosilce obveščamo, da mora vloga
vsebovati vso zgoraj navedeno dokumentacijo. Sklad lahko od prosilca zahteva tudi
dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo vsebovala zahtevane dokumentacije, bo prosilec pisno ali ustno (za
manjše popravke) obveščen s pozivom za dopolnitev vloge. Če vloga v predvidenem roku
ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se
zavrže. Ravno tako se zavrže vloga, ki prispe
po skupni odobritvi sredstev v razpisanem obsegu. Vloga, ki je neustrezna se zavrne.
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Vse ostale informacije dobite na telefonskih
številkah:
02/234-12-74,
02/234-12-72 in 02/234-12-64, ali na
e-mail naslovu bostjan.vidovic@jsmg-sklad.si
in manfred.lepej@jsmg-sklad.si.
Javni sklad RS za
razvoj malega gospodarstva
Št. 316-25/01
Ob-54584
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00), Proračuna Republike Slovenije za leto 2001
(Uradni list RS, št. 32/01), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto
2001 (Uradni list RS, št. 32/01), 65. in
66. člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 79/99) in 7. poglavja Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 66/01)
objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje projektov s
programskega področja “Informativne,
izobraževalne, ozaveščevalne in
promocijske dejavnosti za URE in OVE”
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije, Dimičeva
12, Ljubljana, tel. 01/300-69-90, faks
01/300-69-91.
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predlaganih projektov predlagateljev s
programskega področja “Informativne, izobraževalne, ozaveščevalne in promocijske
dejavnosti za učinkovito rabo in obnovljive
vire energije” za leto 2001/2002. Vsebinsko je razdeljen na naslednje sklope:
A. Ozaveščanje kupcev ob uvedbi energijskih nalepk za gospodinjske aparate
B. Promocijsko informativna dejavnost
za uveljavljanje učinkovite rabe in trajnostne
izrabe obnovljivih virov energije v lokalnih
skupnostih v letu 2001
C. Vodenje skupnih programov šol za
učinkovito rabo in obnovljive vire energije.
Za dodelitev sofinanciranja mora predlagatelj, ki načrtuje izvedbo posameznemu
sklopu ustreznega projekta, predložiti vlogo, v kateri vsebinsko predstavi projekt in
način izvedbe v skladu s pogoji razpisa.
Za ugotovitev primernosti predlaganega
projekta za sofinanciranje bodo za ocenjevanje, vrednotenje in določitev deleža sofinanciranja bodo uporabljena merila za ocenjevanje, in sicer: vsebinska ustreznost,
skladnost z razpisanim področjem (sklopom), stopnja doseganja zastavljenih ciljev
in predvidenih učinkov ponujenega projekta, reference predlagatelja in sodelujočih
strokovnjakov za izvajanje projekta, finančna učinkovitost, inovativnost v predlaganem projektu. Ocenjevanje in vrednotenje
vsake popolne vloge bo izvedeno s točkovanjem po posameznem merilu.
Natančnejši opis predmeta naročila, pogoji in merila za dodelitev sofinanciranja so
navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Okvirna višina sredstev: na proračunski postavki 2525-4261 je za sofinanciranje
predviden okvirni skupni znesek 5,900.000
SIT, od tega okvirno 3,400.000 SIT v letu
2001 in 2,500.000 SIT v letu 2002.
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4. Predvideno obdobje porabe sredstev:
od novembra 2001 do 15. junija leta 2002.
5. Rok v katerem lahko predlagatelji predložijo vloge in način predložitve vlog: upoštevane bodo vloge, ki bodo pravilno označene dostavljene najkasneje en delovni dan
pred odpiranjem do 15. ure na naslovu Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z naslovom prosilca, napisom “Ne
odpiraj – vloga”, z nazivom javnega razpisa,
navedbo sklopa in naziva ponujenega projekta, na katerega se nanaša vloga. Pripisan naj bo polni naslov pošiljatelja in ime
pooblaščene osebe predlagatelja za udeležbo na razpisu.
Neustrezno predloženih in nepopolnih
vlog komisija ne bo obravnavala.
6. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo
25. 9. 2001, na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija za učinkovito rabo
energije, Dimičeva 12, Ljubljana, s pričetkom ob 10. uri.
Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu
predložitve oziroma dospetja, s sprotnim
pregledom in ocenjevanjem posamezne vloge. Sredstva sofinanciranja bodo dodeljena
najvišje ocenjenim vlogam.
7. Predlagatelji bodo po postopku obveščeni o potrebni dopolnitvi, najpozneje v 45
dneh od dneva odpiranja pa o izidu javnega
razpisa.
8. Predlagatelji lahko dvignejo ali naročijo razpisno dokumentacijo v tajništvu Agencije Republike Slovenije za učinkovito rabo
energije, Dimičeva 12, Ljubljana, vsak delavnik od 8. do 15. ure, jo z navedbo svojega polnega naslova naročijo na naslovu info.aure@gov.si
ali
na
jozef.pogacnik@gov.si, od koder jim bo posredovana
po elektronski pošti.
Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija RS za učinkovito rabo
energije
Ob-54658
Urad Vlade RS za droge, Parmova 33,
Ljubljana, objavlja na podlagi Zakona o preprečevanju in uporabe prepovedanih drog
in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog
(ZPUPD) (Ur. l. RS, št. 98/99) in Sklepa o
organizaciji in delovnem področju Urada Vlade Republike Slovenije za droge (Ur. l. RS,
št. 56/98)
javni natečaj
za izbiro pop/rock skladb z besedilom
na temo preprečevanja uporabe
in zlorabe dovoljenih in prepovedanih
drog, ki bodo izšle na kompilacijski
zgoščenki in bodo uporabljene
za potrebe preventivnih dejavnosti
Urada Vlade RS za droge
1. Predmet natečaja
Predmet natečaja so avtorske skladbe
pop in rock glasbenih zvrsti različnih slovenskih avtorjev in izvajalcev, pri čemer mora biti besedilo skladb na temo preprečevanja uporabe in zlorabe dovoljenih in prepovedanih drog. Besedila skladb morajo biti v
slovenskem jeziku, pri čemer so dialekti,
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pogovorni jezik ali “sleng“ dovoljeni. Predmet natečaja so lahko tudi avtorske skladbe
pop in rock glasbenih zvrsti, ki so že bile
javno predvajane ali izdane na nosilcih zvoka, vendar ne smejo biti starejše od dveh
(2) let, ter skladbe tujih avtorjev in izvajalcev, ki ustvarjajo in delujejo na območju
Republike Slovenije, če izpolnjujejo pogoje
iz tega natečaja, zlasti pogoj, da so skladbe
v slovenskem jeziku.
2. Možnost sodelovanja na natečaju
Možnost sodelovanja na javnem natečaju imajo vsi avtorji in glasbeni izvajalci, ki
ustvarjajo in delujejo na območju Republike
Slovenije. Na javnem natečaju lahko sodelujejo tudi tuji avtorji in izvajalci, ki ustvarjajo
in delujejo na območju Republike Slovenije, če izpolnjujejo pogoje iz tega natečaja,
zlasti pogoj, da so skladbe v slovenskem
jeziku.
3. Način oddaje skladbe
Avtorji oziroma izvajalci morajo na Urad
Vlade RS za droge, Parmova 33, 1000 Ljubljana (po 15. septembru 2001: Trubarjeva
ulica 3, Ljubljana), najkasneje do 30. novembra 2001 poslati:
– demo posnetek skladbe (na zgoščenki ali kaseti);
– en izvod besedila;
– podatke o skladbi (avtor glasbe in besedila, izvajalec);
– podatke o izvajalcu (10-15 vrstic);
– soglasje založbe (če je avtor ali izvajalec pogodbeno ali kako drugače vezan nanjo), da skladba lahko izide na kompilacijski
zgoščenki;
– izjavo avtorja, da skladba ni priredba
ali predelava že obstoječe skladbe.
Skladbe morajo biti oddane s priporočeno pošiljko s pripisom v levem zgornjem
kotu “Ne odpiraj – javni natečaj“. Kot zadnji
datum na priporočeni pošiljki se upošteva
30. november 2001. Za pravočasno prispele skladbe se štejejo tudi tiste, ki jih
bodo avtorji ali izvajalci prinesli na sedež
urada do 30. novembra 2001 do 12. ure.
4. Način izbire skladb za kompilacijsko
zgoščenko
Prispele skladbe bo ocenila posebna komisija, ki jo bo najkasneje do 31. oktobra
2001 imenoval direktor Urada Vlade RS za
droge in bo sestavljena iz glasbenih strokovnjakov in strokovnjakov s področja preprečevanja uporabe in zlorabe drog.
Komisija bo ne glede na število prispelih
skladb skladbe ocenila najkasneje do 15.
decembra 2001 in o svoji oceni ter izbiri
skladb za kompilacijsko zgoščenko takoj obvestila vse avtorje in izvajalce, ki se bodo
odzvali na javni natečaj.
5. Natečajne nagrade
Za prve tri najbolje ocenjene skladbe bo
Urad Vlade RS za droge dodelil naslednje
nagrade:
– prva nagrada: 100.000 SIT neto;
– druga nagrada: 70.000 SIT neto;
– tretja nagrada: 30.000 SIT neto.
Nagrade bodo izplačane na račune avtorjev oziroma izvajalcev najkasneje v roku
45 dni po opravljenem izboru skladb za
kompilacijsko zgoščenko.
6. Dodatne možnosti za avtorje in izvajalce izbranih skladb
Urad Vlade RS za droge bo v sodelovanju z avtorji in izvajalci izbranih skladb po-

skrbel za končno produkcijo kompilacijske
zgoščenke v kakovostnem in po veljavnih
predpisih o javnih naročilih izbranem studiu, manj znanim avtorjem in izvajalcem pa
bo nudil tudi možnost studijskega snemanja
izbrane skladbe v izbranem studiu.
Za vse dodatne informacije se zainteresirani lahko obračajo na Mateja Koširja, višjega svetovalca na Uradu Vlade RS za droge, kontaktni telefon 041/444-847.
Urad Vlade RS za droge
Ob-54495
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 66/01), 51. in 88. člena
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 26/01), ter 10. člena Pravilnika o
dodelitvi subvencij za urejanje kmetijskih
zemljišč v Mestni občini Ljubljana (Uradni
list RS, št. 22/97) objavlja Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1
javni razpis
za dodelitev subvencij za urejanje
kmetijskih zemljišč na območju Mestne
občine Ljubljana v letu 2001
I. Predmet javnega razpisa je dodelitev
subvencij za urejanje kmetijskih zemljišč na
območju Mestne občine Ljubljana v letu
2001 za naslednje namene:
A) urejanje pašnikov z optimalnim izkoriščanjem naravnih danosti za:
– preddela (čiščenje zarasti, izkop panjev),
– graditev in pregraditev na pašne čredinke s stalno električno ograjo,
– ureditev napajališč za živino, vključno
z ureditvijo virov pitne vode;
B) obnovo in postavitev trajnih nasadov za:
– globoko oranje,
– ograjo in opore;
C) urejanje poljskih in kolovoznih poti za:
– nakup gramoza,
– posipanje in valjanje poti;
D) izboljšanje vodnega režima na kmetijskih površinah za:
– čiščenje terciarnih in sekundarnih melioracijskih jarkov (košenje nabrežin in čiščenje dna jarkov).
II. Skupni znesek sredstev namenjenih za
subvencije je 11,762.450 SIT, od tega za:
– urejanje pašnikov 2,352.490 SIT,
– obnovo in postavitev trajnih nasadov
1,176.245 SIT,
– urejanje poljskih in kolovoznih poti
5,881.225 SIT,
– izboljšanje vodnega režima 2,352.490
SIT.
III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za dodelitev subvencij
Upravičenci do subvencij so fizične osebe s slovenskim državljanstvom in pravne
osebe, ki imajo obdelovalne površine na
območju Mestne občine Ljubljana.
Za dodelitev subvencij za urejanje pašnikov ter obnovo in postavitev trajnih nasadov
morajo upravičenci izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanjša pašna površina, na kateri se
ureja pašnik mora biti nad 3 ha,
– najmanjša površina, na kateri se bo
postavil sadovnjak mora biti 0,2 ha.
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IV. Pogoji, pod katerimi se dodeljujejo
subvencije
Subvencije se dodeljujejo v obliki nepovratnih sredstev v višini:
– do 65% od vrednosti posameznega
programa za izvedbo agromelioracij na pašnih površin,
– do 65% od vrednosti posameznega
programa za izvedbo agromelioracij na trajnih nasadih,
– do 80% od vrednosti posameznega
programa za urejanje poljskih in kolovoznih poti,
– do 80% vrednosti posameznega programa za izboljšanje vodnega režima.
V. Rok, do katerega morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do konca leta 2001.
VI. Vloga za dodelitev subvencij in dokumentacija, ki mora biti priložena vlogi
Vloga za dodelitev subvencij se pripravi
na obrazcu subvencije, ki ga dobite v sobi
417, Referata za kmetijstvo Oddelka za gospodarske dejavnosti in turizem, Mestne
uprave, Mestne občine Ljubljana, Zarnikova
3, Ljubljana. K vlogi je potrebno priložiti dokazilo o lastništvu, zemljiškoknjižni izpisek
ali posestni list star največ 30 dni, oziroma
pogodbo o dolgoročnem zakupu za najmanj
10 let, če se programi urejanja zemljišč izvajajo na zakupljenih površinah. Za posamezne namene je potrebno priložiti:
A) Urejanje pašnikov:
1. projektno dokumentacijo s predračunsko vrednostjo del po posameznih fazah in
vrstah del,
2. katastrski načrt v katerega je vrisana
ureditev pašne površine;
B) Obnova in postavitev trajnih nasadov:
1. projektno dokumentacijo, ki mora vsebovati izvedbeni projekt, iz katerega mora
biti razvidno: dosedanji pridelovalni kapaciteti kmetije, idejne zasnove preusmeritve
kmetije, tehnološko logistične rešitve za posamezne sadne vrste, izdelana vodna bilanca tal in rastlin z zaključnim poročilom, grafični prikaz nasada (sadilni načrt s topografskim posnetkom), izračun ekonomske upravičenosti naprave nasada ob minimalnih,
optimalnih in maksimalnih pridelkih sadja;
C) Urejanje poljskih in kolovoznih poti:
1. projektno dokumentacijo s predračunsko vrednostjo del po posameznih fazah in
vrstah del z navedenimi količinami potrebnega materiala in cenami za ta material,
2. katastrski načrt v merilu 1:2880 ali
1:5000, v katerega so vrisane poti, na katerih se bodo izvajala dela,
3. zemljiško knjižni izpisek, če je pot
vrisana v katastrski načrt in ima svojo številko. Če pot ni vrisana v katastrski načrt, pooblastila vseh lastnikov na pot mejnih parcel
pooblaščencu, če ta v njihovem imenu vlaga vlogo;
D) Izboljšanje vodnega režima:
1. projektno dokumentacijo s predračunsko vrednostjo po posameznih fazah in vrstah del,
2. katastrski načrt v merilu 1:2880 ali
1: 5000, v katerega so vrisani vsi jarki, na
katerih se bodo izvajala dela.
Projektno dokumentacijo s predračunsko vrednostjo del potrdi kmetijska svetovalna služba.

VII. Rok za predložitev vlog in način njihove oddaje
Predlagatelji vložijo vloge za pridobitev
subvencij z vsemi potrebnimi dokazili v roku
30 dni od dneva objave javnega razpisa na
naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem, Zarnikova 3, Ljubljana.
Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti opremljen z
naslovom predlagatelja vloge in označen z
“Ne odpiraj – vloga na javni razpis za dodelitev subvencij“.
Fizična oseba ali več oseb ima lahko
svojega ali skupnega pooblaščenca za vlaganje vlog.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila v petek 12. oktobra 2001. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Kraj, čas in oseba, pri kateri zainteresirani lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
Zainteresirani lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo v sobi 417, Referata za kmetijstvo, Oddelka za gospodarske dejavnosti
in turizem, Mestne uprave, Mestne občine
Ljubljana, na Zarnikova 3, v Ljubljani v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure
pri Ivki Levatić in Teodori Makoter.
X. Upravičenci bodo obveščeni o dodelitvi subvencij najpozneje v 30 dneh od dneva odpiranja vlog.
Mestna občina Ljubljana

Javne dražbe
Ob-54503
Stečajni dolžnik Fiting, d.o.o., Ljubljana,
v stečaju, Pokljukarjeva 9d, Ljubljana, objavlja na podlagi sklepa Okrožnega sodišča
v Ljubljani, St 58/2001
javno dražbo
za prodajo premičnega premoženja
stečajnega dolžnika
1. Predmet prodaje: osebno vozilo Subaru Legacy Station 2.0 GL 4WD, letnik
1996, št. km 101.000.
2. Izklicna cena je 1,000.000 SIT.
3. Javna dražba bo v ponedeljek, 24. 9.
2001 ob 9. uri, v prostorih stečajnega upravitelja, Ljubljana, Cigaletova 7/II.
Pogoji za pristop na dražbo in prodajo
so: na javni dražbi lahko sodelujejo osebe,
ki bodo do vključno 20. 9. 2001 vplačale
varščino v denarnih sredstvih v višini 10%
izklicne cene oziroma 100.000 SIT na račun stečajnega dolžnika pri APP Ljubljana,
št. 50106-690-923383, z oznako “varščina za javno dražbo”, ter se pred začetkom
javne dražbe izkazale s potrjeno kopijo virmanskega naloga ali originalom splošne položnice o izvršenem denarnem vplačilu varščine.
Kupci so lahko fizične osebe, državljani
Republike Slovenije ali pravne osebe s sedežem na področju Republike Slovenije.
Kupci morajo pred začetkom javne dražbe
predložiti vodji dražbe izvirnik ali po notarju
overjeno kopijo potrdila o državljanstvu RS
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oziroma izpiska iz sodnega registra, ki ni
starejši od 8 dni. Pooblaščenci dražiteljev
morajo predložiti pred začetkom dražbe
ustrezno pooblastilo.
Kupci ne morejo biti osebe, ki so navedene v prvem in drugem odstavku 153. člena ZPPSL. Pred dražbo mora vsak ponudnik (fizična ali pravna oseba) vodji dražbe
predložiti izjavo, overjeno pri notarju, v skladu z določbo četrtega odstavka 153. člena
ZPPSL.
Dražitelj, ki uspe na javni dražbi, mora
skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 3 dni
od zaključka javne dražbe ter plačati celotno kupnino v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Kolikor dražitelj odstopi
od sklenitve kupoprodajne pogodbe, ali pa
od izpolnitve sklenjene kupoprodajne pogodbe, prodajalec zadrži vplačano varščino, morebitni presežek kupnine pa vrne dražitelju brezobrestno v roku 8 dni od dneva
odstopa od sklenitve pogodbe ali izpolnitve
sklenjene pogodbe.
Uspelemu dražitelju se vplačana varščina všteje brezobrestno v plačilo kupnine,
neuspešnim dražiteljem pa se vplačana varščina vrne brezobrestno v roku 8 dni po
zaključku javne dražbe.
Izročitev predmeta prodaje uspelemu
dražitelju se izvrši v roku 3 dni po plačilu
celotne kupnine. Lastninsko pravico pridobi
uspeli dražitelj z dnem plačila celotne kupnine.
Ostali pogoji pri sklepanju kupoprodajne
pogodbe so:
1. premoženje je naprodaj po načelu “videno-kupljeno” na dan javne dražbe,
2. dajatve (DDV ipd.) niso vključene v
izklicno ceno ter se dosežena prodajna cena na javni dražbi poveča za dajatve, ki bremene kupca.
Vse informacije s prodajo premoženja
so na razpolago pri stečajnemu upravitelju, odvetniku Branetu Goršetu, tel.
01/300-40-80, vsak dan od 13. do 15. ure.
Fiting, d.o.o., v stečaju
stečajni upravitelj
Brane Gorše
Ob-54518
Na podlagi Sklepa Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica št. 361-01-14/00
z dne 21. 6. 2001 in določil Uredbe o postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Uradni list
RS, št. 47/01) objavljamo
javno dražbo
1. Predmet javne dražbe je prodaja garaž št. 201, 202, 203 in 204 v II. nadstropju garažne hiše na Cankarjevi 35 v Novi
Gorici vsaka s površino 13,50 m 2.
2. Izklicna cena za vsako garažo je
1,000.000 SIT. Najnižji znesek višanja je
50.000 SIT.
3. Ustna javna dražba bo v sredo, 26. 9.
2001 ob 13. uri v stekleni dvorani stavbe
Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, Nova Gorica.
Pogoji razpisa:
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije ali pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji. Zastopniki pravnih oseb se morajo izkazati s pooblastilom za zastopanje.
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2. Nepremičnine se prodajajo po načelu
“videno – kupljeno“.
3. Vsi stroški in dajatve v zvezi s prenosom lastništva bremenijo kupca.
4. Interesenti morajo za pristop na dražbo vplačati varščino v višini 100.000 SIT
do vključno 26. 9. 2001 na ŽR Mestne občine Nova Gorica št. 52000-630-7001.
5. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo
najkasneje v 30 dneh od zaključka javne dražbe in plačati kupnino v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Lastništvo na nepremičnini preide na kupca s plačilom celotne kupnine.
6. Vplačano varščino bo prodajalec
uspelemu ponudniku vračunal v kupnino,
neuspelim dražiteljem pa vrnil v 8 dneh brez
obresti.
7. Vse informacije v zvezi z razpisom lahko dobite v stavbi Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica
ali na telefon 05/33-50-125 (soba 13/I).
Mestna občina
Nova Gorica
Ob-54551
Na podlagi 8. člena Odloka o načinu,
pogojih in postopku prodaje oziroma oddaje stavbnega zemljišča v Občini Tolmin (Uradno glasilo, št. 8/98), upoštevaje določila
Pravilnika o načinu, pogojih in postopku prodaje stavb in posameznih delov stavb v lasti
Občine Tolmin (Uradno glasilo št. 8/98) in
na podlagi sklepa Občinskega sveta občine
Tolmin z dne 15. 2. 2001 razpisujemo
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
I. Predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče v obrtni coni Na Logu v Tolminu, katastrska občina Tolmin, in sicer parcela št. 534/70 dvorišče 167 m2.
Izklicna cena stavbnega zemljišča je
714.760 SIT.
Varščina je 71.476 SIT.
Obveznosti kupca
Stavbno zemljišče je komunalno neopremljeno, zato mora kupec sprejeti obveznost, da ga sam uredi na lastne stroške.
Kupec je poleg cene zemljišča dolžan
plačati tudi komunalni prispevek, ki se plača pred izdajo gradbenega dovoljenja za
ureditev parkirišča.
Kupec mora dovoliti služnostno pravico
vkopa komunalnih naprav za potrebe izgradnje le-teh v obrtni coni Na Logu v Tolminu.
II. Način, čas in kraj dražbe: javna dražba bo ustna. Dražba bo v ponedeljek, dne
24. 9. 2001 ob 13. uri v pravni pisarni Občine Tolmin, Ulica Padlih borcev 2, 5220
Tolmin.
III. 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
oziroma ob vložitvi predloga za vknjižbo lastninske pravice.
IV. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
V. Udeleženci javne dražbe morajo pred
pričetkom javne dražbe plačati varščino navedeno v tem razpisu na žiro račun št.
52030-630-7108 Proračun Občine Tolmin.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ostalim pa brez obresti vrnjena v roku 3 dni po končani dražbi.
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VI. Plačilni pogoji: uspeli ponudnik mora
celo kupnino plačati v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe.
VII. Drugi pogoji:
a) Na javni dražbi lahko sodelujejo ponudniki, ki predložijo:
– pravne osebe – dokazilo o registraciji
družbe v Republiki Sloveniji,
– fizične osebe – potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o plačilu varščine,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– pooblaščenci ponudnikov pooblastilo
za zastopanje.
b) Nakup nepremičnine se opravi po sistemu “videno-kupljeno”, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
c) Prodajno pogodbo mora najugodnejši
ponudnik s prodajalcem podpisati v 15 dneh
po končani javni dražbi.
č) Če najugodnejši ponudnik v roku 15
dni po končani javni dražbi ne podpiše prodajne pogodbe ali ne bo plačal kupnine v
roku 8 dni, se šteje, da je odstopil od pogodbe in se mu varščina ne vrne.
d) Prodajalec bo izročil kupcu nepremičnino v last in posest po plačilu cele kupnine, kar kupec izkaže s pisnim dokazilom.
Vknjižbo lastninske pravice v zemljiško
knjigo na ime kupca bo predlagal prodajalec.
e) 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 nepremičnine je možen po dogovoru.
Občina Tolmin

K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto višjega sodnika, določene v 3. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o sodniški službi;
K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrožnega sodnika, določene v
2. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Ob-54553
V razpisu prostega delovnega mesta ravnatelja, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
69 z dne 24. 8. 2001, Ob-53929, se doba
let, za katero bo ravnatelj imenovan pravilno
glasi: Ravnatelj bo imenovan za dobo 5 let.
Vrtec Ribnica

Št. 111-26/01-0515
Ob-54563
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 258.f člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 35/
97, 87/97, 31/00 in 33/00):
a) 1 prosto mesto sodnika za prekrške na Senatu za prekrške Republike
Slovenije,
b) 1 prosto mesto sodnika za prekrške pri Sodniku za prekrške v Ormožu.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev za sodnika za prekrške iz
258.d člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških in pogoje za
izvolitev na mesto sodnika za prekrške Senata za prekrške Republike Slovenije, določene v prvem odstavku 258.e člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prekrških.
K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev za sodnika za prekrške iz
258.d člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških in pogoje za
izvolitev za sodnika za prekrške določene v
drugem odstavku 258.e člena Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-32/2001
Ob-54562
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98 in 48/01):
a)
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
civilnem oddelku Višjega sodišča v Mariboru,
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
kazenskem oddelku Višjega sodišča v
Mariboru;
b)
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Ljubljani,
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču na Ptuju.
Razpisni pogoji:

Ob-54487
Osnovna šola Bistrica, Begunjska cesta
2, 4290 Tržič, razpisuje prosto delovno
mesto
učitelja matematike v šolskem letu
2001/2001.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, do 31. 8. 2002, s polnim delovnim časom. Nastop dela je takoj.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov šole v 8 dneh po objavi razpisa.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Osnovna šola Bistrica,
Tržič

Razpisi delovnih
mest
Popravek
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Druge objave
Ob-54646
Slovenska razvojna družba d.d., Dunajska 160, Ljubljana objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup 64,66% poslovnega deleža v
družbi
Silkem, proizvodnja zeolita d.o.o.,
Kidričevo, Tovarniška ulica 10,
proizvodnja drugih anorganskih
osnovnih kemikalij
1. Predmet prodaje je:
– 64,66% poslovni delež družbe družbi
Silkem, proizvodnja zeolita d.o.o.
2. Ponudba se lahko nanaša le na odkup celotnega predmeta prodaje navedenega v 1. točki.
3. Ponudnikom bo omogočen ogled
družbe, pogovor z vodstvom in dostop do
potrebne dokumentacije za pripravo ponudbe
po predhodni pridobitvi pooblastila za obisk
družbe s strani Slovenske razvojne družbe.
4. Od zainteresiranih ponudnikov pričakujemo, da bodo v svojih ponudbah poleg
cene in plačilnih pogojev opredelili oziroma
priložili še:
– poslovni načrt, iz katerega bo razviden
program nadaljnjega razvoja družbe,

– opredelitev finančnih in tehnoloških
možnosti za realizacijo poslovnega načrta
družbe,
– zagotovila ponudnika za ohranitev delovnih mest,
– zagotovila ponudnika za investicije v
družbo,
– poslovno in finančno bonitetno poročilo (za domače pravne osebe: bilanco stanja
in uspeha za leto 2000 ; BON-1 in BON-2),
– dokazilo o vplačani varščini.
5. Ponudnik vplača varščino kot jamstvo za resnost ponudbe na žiro račun Slovenske razvojne družbe, d.d., številka:
50102-627-7001 v višini 10,000.000 SIT.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v
kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti, v roku osmih dni po končanem izboru.
6. Ponudbe bo pregledala in ocenila posebna komisija, ki jo je imenovala Slovenska razvojna družba d.d.
7. Ponudbe morajo prispeti v zaprti pisemski ovojnici s pripisom “za projekt Silkem“ najkasneje do ponedeljka 24. 9. 2001
do 12. ure , na naslov Slovenska razvojna
družba d.d., Dunajska 160, Ljubljana.
8. Slovenska razvojna družba d.d. na
podlagi tega razpisa ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji poslovnih deležev z najboljšim ali s katerimkoli drugim ponudnikom.
9. Ponudniki lahko dobijo morebitne dodatne informacije na Slovenski razvojni

Evidenca statutov
sindikatov

Objave delniških
družb

Št. 025-3/2001
Ob-54504
1. Upravna enota Piran prejme v hrambo
Pravila Sindikata zavoda Fakultete za pomorstvo in promet v Portorožu, Univerze v
Ljubljani.
2. Pravila iz 1. točke te odločbe so vpisana v register evidence, ki se vodi pri temu
organu pod zaporedno številko 28.
3. Datum vpisa: 3. 5. 2001, ime in kratica sindikata: Sindikat Fakultete za pomorstvo in promet v Portorožu, Univerze v
Ljubljani.
4. Sedež sindikata: Pot pomorščakov
4, Portorož.

Št. 27
Ob-54541
Skladno z 269. členom Zakona o gospodarskih družbah objavlja družba ERA,
d.d., Velenje, zamenjavo članov v nadzornem svetu družbe ERA, d.d., Velenje. Po
sklepu skupščine družbe ERA, d.d., Velenje z dne 31. 7. 2001 so člani nadzornega
sveta: dr. Janez Prašnikar, Marjeta Fuchs,
Metod Logar in Bojan Kladnik.
ERA, d.d., Velenje
uprava družbe

Št. 026-17/01-15
Ob-54505
1. Upravna enota Tržič, s sedežem Trg
svobode 18, Tržič, z dnem 27. 8. 2001,
preneha hraniti statut, vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 28, z nazivom:
Pravila sindikata zavoda ZKI, sindikata z imenom: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – Sindikat delavcev v kulturi – Sindikat delavcev Zavoda za kulturo in izobraževanje Tržič in sedežem: Tržič, Muzejska 11.
2. Izbris iz evidence hrambe statutov sindikatov je zahtevala pooblaščena oseba sindikata Zveze svobodnih sindikatov Slovenije
– Sindikat delavcev v kulturi – Sindikat delavcev Zavoda za kulturo in izobraževanje
Tržič, s sedežem Tržič, Muzejska 11.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-54492
V skladu z določilom 454. člena Zakona
o gospodarskih družbahin na podlagi sklepa
skupščine družbe z dne 13. 8. 2001, direktor družbe pozivam upnike družbe Marketing d.o.o., Dobrave 6, 1236 Trzin, vpisane v sodnem registru Okrožnega sodišča
v Ljubljani pod vl. št. 1/0369/00 objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet dne 15. 8. 2001: osnovni kapital družbe, ki znaša v nominalni vrednosti 231,000.000 SIT, se zmanjša nomi-
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družbi, d.d., Dunajska 160, Ljubljana, telefon 01/58-94-880, Milan Cerar.
Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana
Ob-54507
Edini družbenik družbe Oegussa Ljubljana, d.o.o., je dne 28. 5. 2001 sprejel sklep
o likvidaciji družbe Oegussa Ljubljana, podjetje za promet z žlahtnimi kovinami in dentalnimi proizvodi, d.o.o., Šišenska 4, Ljubljana. Na podlagi navedenega sklepa ter
sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, Srg
2001/09893 z dne 13. 7. 2001 o vpisu
sklepa o likvidaciji pri št. vložka
1/24265/00 se je likvidacijski postopek
uvedel z dnem 13. 7. 2001.
V skladu z določili 381. člena ZGD likvidacijska upraviteljica Barbara Peternel objavlja
poziv upnikom
družbe Oegussa Ljubljana, d.o.o., v likvidaciji, da v roku 30 dni od dneva objave
tega poziva prijavijo svoje terjatve z vlogo in
dokazili likvidacijski upraviteljici, na naslov:
Barbara Peternel, Oegussa Ljubljana,
d.o.o., v likvidaciji, Šišenska 4, 1000 Ljubljana, z oznako “prijava terjatev”.
Oegussa Ljubljana, d.o.o.,
v likvidaciji
Barbara Peternel
likvidacijska upraviteljica

nalno za 171,000.000 SIT, tako da po zmanjšanju znaša v nominalni vrednosti
60,000.000 SIT.
Direktor poziva upnike, da se izjavijo ali
soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Marketing d.o.o.
direktor Ilić Darko
Ob-54493
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa
Skupščine družbe z dne 14. 8. 2001, direktor družbe DRF Plus Družba za razvoj in
financiranje d.d., Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vpisane v sodni register sodišča v
Ljubljani, pod opravilno številko vložka
1/2085/00 objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Zmanjša se osnovni kapital družbe za
10,198.000 SIT iz 199,112.000 SIT na
188,914.000 SIT z umikom 10.198 lastnih
delnic, v breme sklada lastnih delnic in z
namenom povečanja rezerv družbe.
Zmanjša se osnovni kapital družbe z rednim zmanjšanjem le-tega, in sicer za
94,457.000 SIT iz 188,914.000 SIT na
94,457.000 SIT. Zmanjšanje se izvede z
združevanjem delnic tako, da se za dve dosedanji delnici izda ena nova z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT. Po zmanjšanju bo
osnovni kapital družbe znašal 94,457.000
SIT in bo razdeljen na 94.457 delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT vsaka.
Delničarjem se izplačilo iz naslova zmanjšanja osnovnega kapitala, skupaj s pripadajočim revalorizacijskim popravkom v viši-
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ni 46,044.000 SIT izvrši v roku enega leta
po sklepu skupščine družbe, pri čemer se
znesek izplačila revalorizira s TOM-om od
1. 1. 2001 do dneva izplačila.
Namen zmanjšanja osnovneg kapitala
družbe je uskladitev višine le-tega z obsegom dejavnosti in načrtovanim nadaljnjim
razvojem poslovanja družbe.
Direktor poziva vse upnike, da se zglasijo na sedežu družbe oziroma podajo pisno
izjavo, da soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
DRF Plus d.d.

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi
Ob-54262
Na podlagi 7.2. točke Statuta družbe Birostroj Computers d.d. Maribor, Mladinska
3 sklicuje uprava - direktorica družbe
5. redno skupščino
družbe Birostroj Computers d.d.
Maribor
ki bo dne 8. 10. 2001 v poslovnih prostorih družbe v Mariboru, Glavni trg 17/b
pisarna št. 319 v III. nadstropju s pričetkom
ob 13. uri z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: imenujejo se delovna telesa skupščine po predlogu uprave.
2. Obravnava in sprejem revidiranega letnega poročila družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidirano letno poročilo družbe Birostroj Computers d.d. Maribor za leto 2000.
3. Pokrivanje izgube za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se nastala izguba iz leta 2000 v znesku
74,297.200,66 SIT pokrije iz revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala s
1. 1. 2001.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske hiše za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
2001 imenuje revizijska hiša Valuta družba
za revizijo d.o.o. iz Maribora.
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 in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji v korist katerih
bodo tri dni pred izvedbo skupščine, delnice delniške družbe Birostroj Computers d.d.
Maribor vknjižene v Delniški knjigi družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in poblaščenci, ki najkasneje tri dni pred pričetkom skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo. Zastopniki in
pooblaščenci delničarjev morajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane
shranjeno v družbi.
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Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo.
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan v tajništvu na sedežu družbe
Mladinska 3 v Mariboru, in sicer vsak delavnik od dneva objave sklica skupščine do
zasedanja skupščine med 10. in 12. uro.
Delničarji lahko sporočijo svoje morebitne nasprotne predloge v roku 7 dni od dneva objave sklica skupščine. Predlogi morajo
biti pisni, obrazloženi in poslani na sedež
družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne v istih prostorih ob 14. uri. V
tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Birostroj Computers d.d., Maribor
uprava
direktorica družbe
Sonja Gerič, univ. dipl. iur.
Ob-54456
Na podlagi 19. člena statuta Pomurke
mesne industrije d.d. Murska Sobota, Panonska 11, uprava družbe sklicuje
4. redno sejo skupščine
družbe Pomurka mesna industrija d.d.,
Murska Sobota, Panonska 11,
ki bo dne 8. 10. 2001 ob 11. uri v
prostorih družbe v Murski Soboti na Panonski 11.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev seje in predhodna ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Boris Štefanec,
za preštevalca glasov pa Sonja Rendulič.
Seji prisostvuje vabljeni notar mag. Andrej Rošker, ki bo sestavil notarski zapisnik
skupščine.
3. Poročilo uprave o poslovanju družbe
v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2000.
Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta se potrdi in sprejme poročilo o poslovanju družbe v obdobju
od 1. 1 do 31. 12. 2000, z mnenjem pooblaščenega revizorja.
2. Na predlog uprave in na podlagi mnenja nadzornega sveta skupščina sprejme
sklep o pokrivanju izgube iz leta 2000, ki na
dan 31. 12. 2000 znaša 681,074.431,02
SIT v breme:
– druge rezerve 230,570.174,50 SIT,
– revalorizacijskega popravka rezerv
36,088.382,50 SIT,
– prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let: 1,390.947,43 SIT,
– revalorizacijskega popravka dobička:
123.794,30 SIT,
– revalorizacijskega popravka kapitala:
412,901.132,29 SIT.
Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina družbe za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto
2001 imenuje ITEO – Abeceda podjetje za
revizijo in sorodne storitve d.o.o. Ljubljana,
Kotnikova 28.

Udeležba na skupščini: glasovalno pravico na skupščini bodo imeli delničarji, ki
bodo vpisani v delniško knjigo na dan 5. 10.
2001 (tri dni pred zasedanjem skupščine).
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine, ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini: pravico
do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi
tako, da jo le-ta sprejme najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine.
Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred njenim začetkom. Ob prihodu se prijavijo z osebno izkaznico ali z drugim dokumentom identifikacije in prevzamejo glasovalne lističe.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan v tajništvu na sedežu družbe
Murska Sobota, Panonska 11.
Predlog delničarjev
Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica
skupščine s priporočeno pošto pošljejo
upravi utemeljene nasprotne predloge in dopolnilne predloge k dnevnemu redu.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro kasneje istega dne v istih prostorih. Skupščina bo v takem primeru odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Pomurka mesna industrija d.d.
Murska Sobota
predsednik uprave družbe
Milan Koren, univ. dipl. ekon.
Ob-54457
Na podlagi 43. člena Statuta družbe
Transport Krško, d.d. sklicujem
6. skupščino delničarjev,
ki bo 8. 10. 2001 ob 12. uri v poslovnih
prostorih družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, imenuje predsedujočega skupščine in dva preštevalca glasov.
2. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predlagani dnevni red.
3. Sprejem letnega poročila o poslovanju
družbe za leto 2000 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo za leto 2000 z mnenjem revizorja.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2001
skupščina imenuje EPIS d.o.o. Celje.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem so na voljo v tajništvu uprave
delniške družbe v Krškem, Cesta krških žrtev 133, vsak delavnik od 9. do 12. ure od
dneva objave dnevnega reda do vključno na
dan zasedanja skupščine.
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Na skupščini se o objavljenih predlogih
odloča po posameznih točkah dnevnega
reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in oddani v 7 dneh
po objavi tega sklica v tajništvu uprave delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki pred
zasedanjem skupščine v tajništvu uprave
delniške družbe v Krškem, Cesta krških žrtev 133, pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema
glasovnic pridejo na skupščino pred zasedanjem.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo s potrdilom o lastništvu delnic,
osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovni sklic uro
kasneje v istih prostorih.
Skupščina bo takrat odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Transport Krško, d.d.
direktor
Ob-54508
Na podlagi 36. točke Statuta družbe Modna konfekcija Ideal d.d. Nova Gorica, sklicuje uprava družbe
4. redno skupščino
Modne konfekcije Ideal d.d. Nova
Gorica
ki bo dne 17. 10. 2001 ob 16. uri v
prostorih družbe v Novi Gorici, Cesta 25.
junija 22.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine, izvoli se predlagani
predsednik skupščine in preštevalec glasov. Na seji bo pristna notarka Eva Lučovnik za sestavo zapisnika skupščine v notarski obliki.
2. Sprejem letnega poročila za leto
2000.
Predlog sklepa uprave: na predlog uprave in na podlagi mnenja nadzornega sveta
se sprejme letno poročilo za leto 2000.
3. Obravnavanje in odločanje o pokrivanju izgube za leto 2000.
Predlog sklepa uprave: ugotovljena izguba iz leta 2000 v višini 13,421.366,97
SIT se pokriva v breme poslovnega izida v
naslednjih petih letih.
4. Imenovanje revizorjev za leto 2001.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja za leto 2001 se imenuje revizorska
hiša AB-EKO d.o.o. Solkan.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo (osebno ali s priporočeno poši-

ljko) najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu družbe v Novi Gorici, Cesta
25. junija 22.
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
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa še z izpisom iz sodnega registra ali s
sklepom o imenovanju.
Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda naj delničarji pisno sporočijo upravi v enem tednu
po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z enakim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave
družbe v Novi Gorici, Cesta 25. junija 22,
vsak delovnik od 8. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Modna konfekcija
Ideal, d.d., Nova Gorica
uprava
Ob-54509
Uprava družbe v skladu s 283. členom
ZGD in 12. členom Statuta d.d., sklicuje
redno skupščino družbe
ISA Bled d.d. za poslovno leto 2000,
ki bo dne 8. 10. 2001 ob 18. uri, na
sedežu družbe v Domžalah, Ljubljanska cesta 80.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Ugotovitev sklepčnosti.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Imenovanje predsednika skupščine in
namestnika.
5. Imenovanje zapisnikarja.
6. Imenovanje dvočlanske vertifikacijske
komisije.
7. Imenovanje notarja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagani dnevni red, imenuje predsednika
skupščine in njegovega namestnika, zapisnikarja in dvočlansko vertifikacijsko komisijo ter notarja.
8. Poročilo o poslovanju v letu 2000.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo poslovanja za leto 2000.
9. Dobiček družbe v letu 2000 in iz preteklih let.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlog, da čisti dobiček ISA-Bled d.d. ostane
nerazporejen.
10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je na razpolago
delničarjem na sedežu družbe en mesec
pred skupščino, vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
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Dopolnitve dnevnega reda v skladu z
ZGD in Statutom družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali pooblaščeni oziroma zakoniti zastopniki. Delničarji oziroma pooblaščenci morajo prijaviti udeležbo na skupščini skladno
s statutom družbe in ZGD.
Pooblaščenci morajo oddati pooblastilo
ob prihodu na skupščino. Pooblastilo mora
biti overjeno pri notarju.
Glasovanje: javno.
Sklepčnost: če ni sklepčnosti, se skupščina preloži za eno uro, ko se ponovno
sestane in sklepa ne glede na višino zastopanega kapitala.
ISA Bled, d.d.
uprava
Ob-54525
Na podlagi 41. člena statuta delniške
družbe AGIS d.d., Ptuj uprava družbe sklicuje
4. skupščino družbe
AGIS, d.d., Rajšpova ul. 16, Ptuj,
ki bo v sredo, 10. 10. 2001 ob 14. uri
na sedežu družbe Rajšpova ul. 16, Ptuj – v
Okrepčevalnici Gastro z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave:
Za predsedujočo skupščine se izvoli:
Branka Neffat.
Izvoli se preštevalca glasov: Olga Cimperšek, Lidija Drevenšek.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Šömen.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa uprave je: skupščina
sprejme poslovnik o delu skupščine družbe,
v predloženem besedilu.
3. Sprejem letnega poročila za leto 2000
z mnenjem revizorja.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: sprejme se
letno poročilo za leto 2000 v predloženem
besedilu z mnenjem revizorja.
4. Sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe s konverzijo terjatev.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: osnovni kapital
družbe, ki znaša 195,621.000 SIT se poveča za 170,221.000 SIT z izdajo 170.221
navadnih imenskih delnic druge serije, z
enakimi lastnostmi kot so določene v statutu družbe za že izdane delnice in po nominalni vrednosti 1.000 SIT za eno delnico, s
serijskimi številkami od 195.622 do
365.842.
Osnovni kapital s povečanjem znaša
365,842.000 SIT.
Prodajna cena ene delnice znaša
2.282,68 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
s stvarnimi vložki s konverzijo terjatev v skladu s pogodbo o konverziji denarnih terjatev
v bodoče delnice, in sicer v delnice AGIS,
d.d., Ptuj kot sledi:
– Slovenska razvojna družba d.d. Ljubljana prevzame delnice v skupni nominalni
vrednosti 170,221.000 SIT, katere vplača
s prenosom svojih terjatev do družbe v višini
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388,562.265 SIT na družbo in s tem prevzame 170.221 navadnih delnic.
Znesek 218,341.265 SIT, ki predstavlja
razliko med preneseno terjatvijo in med skupno nominalno vrednostjo novo izdanih delnic, se knjiži kot plačani presežek kapitala.
Na podlagi določil tretjega odstavka
313. člena Zakona o gospodarskih družbah
(Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94, 82/94,
20/98) se v celoti izključi prednostno pravico dosedanjih delničarjev do vpisa novih
delnic.
Skupščina delničarjev prenaša pooblastilo za spremembo statuta, ki zadeva uskladitev njegovega besedila s tem sklepom sprejetimi odločitvami, na nadzorni svet družbe.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta.
Sprejmejo se naslednje spremembe in
dopolnitve statuta družbe:
a) V prvem členu statuta se spremeni
firma družbe AGIS, d.d. in se na novo pravilno glasi:
AGIS ZAVORE, družba za proizvodnjo
delov za vozila, d.d, Ptuj.
Skrajšana firma družbe se glasi: AGIS
ZAVORE d.d., Ptuj
b) V drugem členu statuta se spremeni
dejavnost družbe, tako da pravilno glasi:
– DM/34.30 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove
motorje,
– K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem,
– K/74.20 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje,
– K/74.150 Dejavnost holdingov,
– K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov,
– K/74.842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo,
– K/74.843 Druge poslovne dejavnosti,
– G/50.101 Trgovina na debelo z motornimi vozili,
– G/50.102 Trgovina na drobno z motornimi vozili,
– G/50.30 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila,
– G/50.303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila,
– G/50.50 Trgovina na drobno z motornimi gorivi,
– G 51.510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi,
– G/50.19 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
– G 51.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij.
c) Spremeni se 5. člen statuta in se pravilno glasi: osnovni kapital družbe znaša
365,842.000 SIT.
Ustanovni kapital je razdeljen na 195.621
navadnih delnic, prve serije, na ime, serije A
v nominalni vrednosti vsaka po 1.000 SIT in
označenih s serijskimi številkami od 1 do
195.621 in na 170.221 navadnih delnic,
druge serije, na ime, v nominalni vrednosti
po 1.000 SIT in označenih s serijskimi številkami od 195.622 do 365.842.
– delnica s serijsko številko 1 je v
lasti AGIS ZAVORE, d.d.,Ptuj, Rajšpova
ul. 16,
– delnica s serijsko številko 2 je v lasti
družbe Delma, d.o.o. Ptuj, Rajšpova 16,
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– delnica s serijsko številko 3 je v
lasti družbe AGIS Plus, d.o.o., Ptuj, Rajšpova 16,
– delnica s serijsko številko 4 je v
lasti AGIS Plastificirnica, d.o.o. Ptuj, Rajšpova 16,
– delnice s serijskimi številkami od 5
do 195.621 so v lasti Slovenske razvojne
družbe d.d., Dunajska 160, Ljubljana,
– delnice s serijskimi številkami od
195.622 do 365.842 so v lasti Slovenske
razvojne družbe.
Vse delnice so v celoti vplačane.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
besedilo statuta uskladi s sprejetimi spremembami in dopolnitvami statuta in izdela
njegovo prečiščeno besedilo s preštevilčenjem členov.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2001.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2001 skupščina
imenuje družbo AUDITOR d.o.o., Ptuj.
Celotno skupščinsko gradivo je na vpogled vsak delovni dan med 9. in 11. uro v
tajništvu uprave na sedežu družbe 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 delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki tri dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na
sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Prijava je možna tudi prek pošte ali faks-a,
kateremu pa mora slediti priporočena pošta.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se delničarji
oziroma njihovi zastopniki izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa z originalnim pisnim pooblastilom in osebnim dokumentom.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedanega pričetka skupščina ponovno sestane
in je sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
AGIS, d.d., Ptuj
predsednik uprave
Anton Čokl
Št. 2
Ob-54543
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 9. 10. 2001 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.
Predlog uprave: predsednica skupščine:
Polona Senica.
Preštevalca glasov: Dobovšek Urban,
Dovjak Marjan.
Notar: Miro Košak.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo uprave za leto 2000 z mnenjem nadzornega sveta v predloženem besedilu.
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, d.d.
uprava
Št. 229/01
Ob-54544
Uprava delniške družbe Lesnega podjetja Interier, d.d., Izola, sklicuje na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah
in 7.3. člena Statuta delniške družbe redno
zasedanje
V. skupščino družbe,
ki bo 10. oktobra 2001 ob 14. uri, na
sedežu družbe v Izoli, Industrijska cesta bš.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov in notarja po predlogu predlagatelja.
2. Obravnava in sprejem poslovnega poročila za leto 2000 z mnenjem revizijske
družbe in mnenjem nadzornega sveta, ter
sprejem sklepa o razdelitvi dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poslovno poročilo za leto 2000. Dobiček iz
leta 2000 v višini 2,622.380,30 SIT se nameni: 1,524.438,20 SIT za pokrivanje izgube iz leta 1997, ostali del v višini
1,097.943 SIT ostane nerazporejen.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za leto 2001 revizijsko hišo Podboršek – revizijska družba, d.o.o., Ljubljana.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je po objavi sklica
skupščine delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovnik med 11. in 12.
uro.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
roku sedem dni po objavi sklica skupščine
na sedež družbe.
Udeležba na skupščini
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Delničarji morajo prisotnost na skupščini
najaviti tako, da njihova najava prispe na
sedež družbe vsaj tri dni pred dnevom zasedanja skupščine.
Način glasovanja
Delničarji oziroma njihov pooblaščenec
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo pri
vpisu v seznam prisotnosti.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo za eno uro preložena. Čez
eno uro (ob 15. uri) je skupščina ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Lesno podjetje Interier, d.d., Izola
uprava družbe
direktor: Iztok Uršič
Ob-54559
Uprava družbe Lama d.d. okovje-montažni sistemi-orodja-trgovina, s sedežem
v Dekanih 5, Dekani, sklicuje na podlagi
točke 7.3. Statuta družbe
8. skupščino
ki bo v četrtek, 11. 10. 2001 ob 12.
uri, na sedežu družbe v Dekanih 5, 6271
Dekani.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednico skupščine Bojano Brataševec, za
prvo preštevalko glasov Nevenko Markežič,
za drugega preštevalca glasov Branka Bizjaka, za notarja za sestavo notarskega zapisnika določi notarja Drava Ferligoja iz Kopra.
2. Izvolitev članov nadzornega sveta –
predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se razreši dosedanji nadzorni svet z
dnem 13. 10. 2001, ko mu poteče mandat
in se z istim dnem izvoli nadzorni svet v
naslednji sestavi:
1. Franc Ohnjec,
2. Tomaž Može,
3. Zvonimir Grgurovič,
4. Škoda Marijan,
za mandatno obdobje 4 let.
3. Oblikovanje rezerv.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se iz obveznosti družbe
razporedi v rezerve 506,298.290,58 SIT.
Od tega predstavlja za zagotovitev zakonskih rezerv 131,298.290,58 SIT, razlika
375,000.000 SIT pa je namenjena za oblikovanje rezerv za lastne delnice. Seznam
obveznosti določi uprava na podlagi soglasja nadzornega sveta do 31. 12. 2001.
4. Pridobitev lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta, skupščina, pooblašča
upravo, da izvede nakup lastnih delnic, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe. Najnižja prodajna cena znaša 100 SIT, najvišja
pa 2.500 SIT za delnico. Namen za pridobivanje lastnih delnic je zagotovitev kapitalske
ustreznosti.
Pooblastilo velja 18 mesecev od dneva
sprejema tega sklepa, uprava pa ne sme
pridobivati lastnih delnic izključno z namenom trgovanja. Uprava lahko umakne lastne
delnice brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.

Gradivo za skupščino in predloge
sklepov za vse točke dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na
sedežu družbe, Dekani 5, 6271 Dekani,
vsak delavnik od 9. do 12. ure. Delničarje
prosimo, da svoje nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda družbi pisno sporočijo v 7 dneh od objave sklica
skupščine.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo imetniki
pravic do delnic razvidnih iz seznama vpisnikov delnic, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo pri upravi družbe pisno napovedali svojo udeležbo na skupščini. Pooblastilo morajo delničarji deponirati pri upravi
družbe vsaj na dan zasedanja skupščine in
ostane shranjeno pri družbi.
Dvorana v kateri bo potekala skupščina
bo odprta pol ure pred zasedanjem skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne, to je
11. 10. 2001 ob 14. uri, v isti dvorani.
Skupščina bo v tem primeru veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Lama d.d. Dekani
uprava
Drago Jerman
Ob-54566
Na podlagi 18. člena Statuta delniške
družbe Emona blagovni center – plus d.d.,
Ljubljana in v skladu z določbami Zakona o
gospodarskih družbah sklicuje uprava – direktor
3. skupščino
delniške družbe Emona blagovni
center – plus d.d., Ljubljana,
ki bo v sredo, 10. 10. 2001 ob 13. uri,
na sedežu družbe Emona blagovni center –
plus d.d., Ljubljana, Šmartinska cesta
130/I., Ljubljana,
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočega skupščine dr. Drago Dubrovski in verifikacijsko komisijo v sestavi
Ana Pahulje-Senečič kot predsednica in
Jana Por in Ivanka Zajc kot preštevalki glasov. Seji prisostvuje vabljen notar Andrej
Škrk.
2. Obravnava in sprejem poročila o poslovanju družbe v letu 2000 z revidiranimi
računovodskimi izkazi za družbo Emona blagovni center – plus d.d., Ljubljana.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme poročilo o poslovanju družbe v letu
2000 z revidiranimi računovodskimi izkazi
za družbo Emona blagovni center – plus
d.d., Ljubljana.
3. Obravnava in sprejem sklepa o pokrivanju izgube iz poslovnega leta 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se sprejme predlog sklepa, da se izguba iz
poslovnega leta 2000, ki znaša
84,172.000 SIT, ostane nepokrita.
4. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi nerazporejena dobička za leto 1999.
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Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep, da se nerazporejen dobiček
za leto 1999, ki revaloriziran na dan 31. 12.
2000 znaša 365,011,12 SIT, ostane nerazporejen.
5. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2001 imenuje ITEO-Abeceda d.o.o.
iz Ljubljana.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najpozneje tri dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu uprave družbe Emona
blagovni center – plus d.d., Ljubljana, Šmartinska cesta 130, Ljubljana.
Delničar se lahko udeleži skupščine in
uresničuje glasovalno pravico na skupščini,
če je vpisan v delniško knjigo v družbi tri dni
pred dnevom 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 na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
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 sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine 30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim redom. Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe
Emona blagovni center – plus d.d., Ljubljana, v Ljubljani, Šmartinska cesta 130, pri
Stanetu Brumcu, vsak delavnik od 12. do
14. ure, vsak delovni dan od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Emona blagovni center – plus d.d.,
Ljubljana
uprava – direktor
Ob-54567
Na podlagi točke 10.22. statuta DZS,
d.d. uprava družbe sklicuje
skupščino
DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali
trg 6, Ljubljana,
ki bo v sredo, 11. 10. 2001 ob 15. uri, v
dvorani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Ljubljana, Miklošičeva cesta 24.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalcev glasov in potrditev predlaganega
notarja.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2000.
4. Sklepanje o uporabi dobička.
5. Imenovanje revizorja.
Uprava družbe oziroma nadzorni svet
predlagata k posameznim točkam dnevnega reda naslednje sklepe:
Ad 1/ Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Ad 2/ Za predsednika skupščine se
izvoli Stojan Zdolšek, za preštevalke glasov Nataša Mlakar, Mateja Rozman in
Nada Gorjup, za notarja se potrdi Miro
Košak.
Ad 3/ Sprejme se letno poročilo družbe
DZS d.d. za leto 2000 po predlogu uprave
in pozitivnem mnenju nadzornega sveta v
predloženem besedilu.
Ad 4/ Iz nerazporejenega dobička leta
1999 in iz revalorizacije nerazporejenega
dobička leta 1999 se izplača:
– dividenda v bruto znesku 174 SIT na
delnico,
– nagrada v bruto znesku 10.000.000
SIT članom nadzornega sveta,
– nagrada v bruto znesku 7,000.000 SIT
upravi družbe.
Čisti dobiček iz leta 2000, v znesku
378,285.605 SIT, ostane nerazporejen.
Dividenda se izplača do 30. 11. 2001
delničarjem, ki so bili vpisani v delniško
knjigo štiri dni pred skupščino delničarjev
DZS, d.d. Nagrade članom nadzornega
sveta in upravi se izplačajo do 30. 11.
2001.
Ad 5/ Za revidiranje računovodskih izkazov družbe DZS za leto 2001 se imenuje
revizijska družba PricewaterhouseCoopers
d.d., Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo
na dan 7. 10. 2001 in ki svojo udeležbo
prijavijo družbi vsaj tri dni pred skupščino.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji sami, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice
za sejo skupščine pred dvorano, kjer bo
zasedala skupščina, eno uro pred pričetkom seje.
V primeru nesklepčnosti bo ponovljena
skupščina istega dne in v istih prostorih ob
16. uri. Na ponovljenem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne glede na
višino na seji zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem družbe na sedežu družbe vsak delavnik med 9. in 12. uro,
pri Mateji Rozman.
DZS, d.d., Ljubljana
predsednik uprave:
Bojan Petan
Ob-54570
Na podlagi 35. člena statuta delniške
družbe ISKRE, d.d., Kotnikova 28, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
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skupščino delničarjev,
ki bo dne 10. 10. 2001 ob 10. uri, v
dvorani Upravne enote VIČ, Trg mladinskih
delovnih brigad 7, v Ljubljani.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: Na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema naslednji sklep: “Za predsednika skupščina
imenuje Leonarda Peklarja; za preštevalca
glasov pa Jožeta Bajuka in Matjaža Koširja.
Notar na skupščini bo Bojan Podgoršek.”
2. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: Na predlog nadzornega
sveta skupščina sprejema naslednji sklep:
“Za revizorja družbe za poslovno leto 2001
in za pregled povečanja osnovnega kapitala
s stvarnimi vložki skupščina imenuje revizijsko družbo KPMG, Ljubljana.”
3. Sprejem letnega poročila za poslovno
leto 2000.
Predlog sklepa: Na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejema naslednji sklep:
“Skupščina sprejema letno poročilo za poslovno leto 2000 z mnenji nadzornega sveta in revizorja.”
4. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička.
Predlog sklepa: Na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema naslednji sklep: “Dobiček iz poslovnega leta
2000 v višini 42,228 milijona SIT ostaja
nerazporejen.”
5. Odobreni kapital družbe.
Predlog sklepa: Na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema naslednji sklep:
“Spremeni se 2. odstavek, 2. stavek
19. člena statuta družbe tako, da se glasi:
‘Največje dovoljeno povečanje osnovnega kapitala družbe na podlagi odobrenega
kapitala v nominalni vrednosti znaša
1.450,000.000 (enomilijardoštiristopetdesetmilijonov) SIT.’”
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo napovejo tako, da njihova prijava
prispe na sedež družbe najkasneje v ponedeljek, 8. oktobra 2000.
Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe do
seje skupščine vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 11. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.
Iskra, d.d., Ljubljana
uprava družbe
Ob-54576
Na podlagi 07.03 točke Statuta delniške
družbe Avtoservis, Kidričeva 4, Slovenj Gradec, vabi delničarje na
5. sejo skupščine
delniške družbe Avtoservis, d.d.,

ki bo v četrtek, dne 11. 10. 2001 ob
17. uri v prostorih Avtoservis, d.d., Kidričeva 4.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Na predlog uprave se izvolijo delovni organi skupščine.
3. Letno poročilo uprave za leto 2000 z
mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revizorja.
Na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta in revizijskega poročila predlaga uprava družbe sklep: sprejme se
letno poročilo direktorja o poslovanju
družbe za leto 2000 z mnenjem nadzornega sveta in revizijskim poročilom revizijske
družbe Revidicom, d.o.o., v predloženem
besedilu.
4. Razporeditev dobička poslovnega leta 2000.
Predlog sklepa: po bilanci ugotovljen dobiček iz tekočega poslovanja v poslovnem
letu 2000 v višini 41,592.814 SIT ostane
nerazporejen.
5. Sprejem sklepa o imenovanju revizijske družbe za leto 2001.
Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:
za revizorja družbe za poslovno leto 2001
se imenuje revizijska družba Revidicom,
d.o.o., Maribor, Grizoldova 5, Maribor.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred
dnem sklicane skupščine v informacijski pisarni na sedežu družbe osebno ali preko
pooblaščenca shranili potrdila o delnicah
oziroma prijavijo svojo udeležbo na skupščini.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni Avtoservisa, d.d.,
eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v sprejemni pisarni na
sedežu družbe Avtoservis, d.d., Kidričeva
4, Slovenj Gradec, od 3. 9. 2001 do
10. 10. 2001, in sicer vsak delovni dan od
8. do 17. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od dneva objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 18. uri. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.
Avtoservis, d.d.,
uprava
direktor
Franc Tovšak, inž.
Št. 230
Ob-54577
Na podlagi 7.4 točke Statuta družbe Rudis d.d. Trbovlje, Trg revolucije 25b, uprava
Rudis d.d. vabi delničarje na
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6. skupščino
delniške družbe Rudis d.d. Trbovlje,
ki bo v sredo 17. oktobra 2001 ob 12.
uri, na sedežu družbe Trg revolucije 25b,
Trbovlje.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina družbe Rudis
d.d. izvoli Leonarda F. Peklarja za predsednika, Mileno Gantar in Bojano Jereb za
preštevalki glasov, Mileno Izgoršek za zapisnikarico in ugotovi prisotnost notarke Marjane Kolenc-Rus.
2. Sprejem letnega poročila za leto 2000
z revizijskim mnenjem in mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme letno poročilo o poslovanju
družbe Rudis d.d. Trbovlje, za leto 2000 v
predlaganem besedilu.
3. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se dobiček družbe Rudis d.d. Trbovlje, razdeli:
1. Nerazdeljeni čisti dobiček ustvarjen v poslovnem letu, ki se je končalo
31. 12. 1999 je znašal skupaj z revalorizacijskim popravkom za obdobje od 1. 1.
2000 do 31. 12. 2000: 25,878.997,54
SIT.
2. Nerazdeljeni čisti dobiček ustvarjen v poslovnem letu, ki se je končalo
31. 12. 2000 je znašal: 45,000.098,12
SIT.
3. Skupaj znaša nerazporejeni čisti
dobiček: 70,879.095,66 SIT.
4. V točki 3 navedeni čisti dobiček se
razdeli takole:
– 35,948.580 SIT bruto v obliki dividend, imetnikom navadnih delnic (60 SIT
na delnico bruto),
– 1,500.000 SIT bruto se nameni kot
udeležba na čistem dobičku v skladu s statutarnimi določbami nadzornemu svetu,
– preostali del čistega dobička v znesku 33,430.515,66 SIT ostane nerazdeljen.
5. Do udeležbe v razdelitvi dobička
so upravičeni tisti delničarji, ki so navedeni
kot imetniki navadnih delnic v delniški knjigi družbe Rudis d.d. Trbovlje, na dan skupščine.
6. Dividende bodo izplačane najkasneje v 60 dneh od sprejema sklepa na
skupščini delničarjev, in sicer:
– fizičnim osebam na njihove tekoče
račune oziroma hranilne knjižice,
– pravnim osebam na njihove žiro račune.
4. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme spremembe statuta v predlaganem besedilu.
5. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2001 imenuje revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o., management, consulting in revizija, Dunajska 21,
1116 Ljubljana.
Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD na dan 15. 10. 2001. Skupščine se
lahko udeležijo in lahko uresničujejo glasovalno pravico vsi tisti delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, ki dostavijo pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Udeležence naprošamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
in zastopniki se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom ali
z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino in besedilo predlaganih sprememb statuta bo na vpogled v
tajništvu predsednika uprave delniške
družbe na sedežu družbe vsak delavnik od
9. do 12. ure.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje na istem mestu pol ure
kasneje. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Rudis d.d. Trbovlje
uprava
generalni direktor
Ludvik Hribar
Ob-54620
Na podlagi 7.2. člena Statuta družbe Labod konfekcija Novo mesto d.d., sklicuje
uprava
V. sejo skupščine
družbe Labod konfekcija Novo mesto
d.d.,
ki bo v petek, 12. 10. 2001 ob 12. uri,
na sedežu družbe v Novem mestu, Seidlova
cesta 35.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Borut Škerlj ter za preštevalki glasov Marjana
Bukovec in Milena Košiček.
Imenuje se predlagana notarka Marta
Malič iz Novega mesta.
2. Sprejem poročila uprave o poslovanju
v letu 2000 z revizorskim poročilom in mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo družbe za leto 2000, po predlogu uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta ter mnenju pooblaščenega revizorja v besedilu, ki je priloga k temu sklepu.
3. Delitev dobička.
Predlog sklepa: za leto 2000 ugotovljeni
dobiček v višini 86,112.131,76 SIT ostane
nerazporejen.
4. Razrešitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga
skupščini, da na podlagi pisne odstopne
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izjave z dne 28. 9. 2000 razreši članico
nadzornega sveta Mojco Novak.
5. Nagrada članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
določi in izplača nagrada članom nadzornega sveta, in sicer članom v višini 200.000
SIT ter predsedniku nadzornega sveta v višini 300.000 SIT neto.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina izvoli člane nadzornega
sveta – predstavnike delničarjev, in sicer:
mag. Irena Lesjak, mag. Helena Bešter,
Helena Popovič in Anton Preskar. Mandat
članov prične s potekom mandata dosedanjih članov nadzornega sveta in sicer z dnem
20. 10. 2001.
7. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2001 imenuje
revizijska hiša Dinamic, d.o.o., Brusnice.
Gradivo za skupščino je na vpogled
vsak delavnik od 10. do 12. ure, v tajništvu
družbe od dneva sklica in objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, ki morajo biti pisni in obrazloženi, pošljejo v roku 7 dni po objavi sklica
skupščine priporočeno po pošti ali jih vložijo neposredno na sedežu družbe.
Udeležba in glasovanje na skupščini: pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so na
dan 30. 9. 2001 vpisani v Centralnem registru KDD oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki in ki pisno prijavijo osebo
ali s priporočeno pošiljko dostavijo prijavo
družbi najkasneje tri dni pred skupščino.
Prosimo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo z osebno izkaznico ali drugim
identifikacijskim dokumentom pri sprejemnem osebju in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na
skupščini ter prevzamejo glasovnice
Skupščina je sklicana za 12. 10. 2001
ob 12. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi na isti dan ob 13. uri. Na ponovnem zasedanju bo skupščina odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Labod konfekcija Novo mesto, d.d.
predsednik uprave
mag. Andrej Kirm
Ob-54622
Na podlagi Zakona o gospodarskih
družbah in statuta družbe, sklicuje uprava
družbe
11. skupščino
Slip, d.d.,
ki bo 9. 10. 2001 ob 17. uri, v sejni sobi
na Cigaletovi 9 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
izvoli predsednika skupščine in preštevalce
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glasov ter imenuje notarja, po predlogu
uprave.
2. Sprejem poslovnega poročila in sprejem sklepa o razporeditvi dobička za leto
2000.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in z mnenjem nadzornega sveta, se sprejme poročilo o poslovanju za leto 2000.
b) Na predlog uprave in z mnenjem nadzornega sveta ostane ustvarjen dobiček poslovnega leta 2000 nerazporejen.
Pravico udeležbe na skupščini imajo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 9. 10. 2001. Glasovalno pravico lahko
uresničujejo le tisti delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo družbi
pisno najavili svojo udeležbo na skupščini.
Prijava je pravočasna, če na sedež družbe
prispe do vključno 6. 10. 2001.
Gradivo za skupščino je na vpogled pri
upravi družbe, vsak delovni dan med 10. in
11. uro.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, ob 18. uri, v istem prostoru, ne glede
na sklepčnost.
Slip, d.d.
uprava družbe
Ob-54639
Na podlagi točke 6.4.1. in 6.4.2. Statuta družbe Termoplasti-Plama d.d. sklicuje
uprava
5. sejo skupščine
delniške družbe Termoplasti-Plama,
d.d., Podgrad,
ki bo v sredo, 12. 12. 2001 ob 10. uri
na sedežu družbe v Podgradu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je
na skupščini zastopana taka večina, da
skupščina lahko veljavno zaseda.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
izvolijo delovni organi skupščine v sestavi:
predsednik skupščine Ljubo Peče, preštevalca glasov Vidmar Viljem in Renko Magda, zapisnikar za potrebe družbe Samsa
Karmen. Na seji je prisoten notar Aleksander Ternovec.
3. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna.
4. Seznanitev z dnevnim redom. Predsednik seznani skupščino z dnevnim redom.
5. Obravnava in odločanje o letnem poročilu za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se revidirano
letno poročilo za leto 2000 v predloženem
besedilu.
6. Obravnava in odločanje o izgubi za
leto 2000.
Predlog sklepa: izguba poslovnega leta
2000 v višini 27,183.732,65 SIT se pokriva v naslednjih 5 letih.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovnega poročila v letu 2001 se imenuje revizijsko hišo ITEO-ABECEDA, podjetje za revi-
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zijo in sorodne storitve d.o.o., Kotnikova
28, 1000 Ljubljana
8. Izvolitev članov nadzornega sveta ter
seznanitev s članom nadzornega sveta, ki
ga je izvolil organ soupravljanja.
Predlog sklepa: izvoli se naslednja člana
nadzornega sveta: Jernej Kralj in Križman
Orjana. Skupščina se seznani z izvoljenim
predstavnikom delavcev v nadzornem svetu
in sicer Gombač Štefan. Mandat nastopi
12. 12. 2001 in traja 4 leta.
Predlagatelja vseh sklepov sta uprava in
nadzorni svet, razen sklepa pri točki 7. in 8.
je predlagatelj nadzorni svet.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Na osnovi točke 6.3.1 Statuta družbe nadzorni svet
določa, da so pooblastila za zastopanje na
skupščini družbe veljavna tudi brez overitve
pri notarju. Pooblastilo mora biti dostavljeno
družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo
na dan 30. 11. 2001 vpisani v delniško knjigo in ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo najkasneje tri dni
pred sejo skupščine.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom seje
prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo.
Način glasovanja
Glasuje se javno, z glasovnicami, osebno, ali po pooblaščencu.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem vsak delovni dan od 12. do 14. ure v tajništvu družbe.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega reda glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 11. uri. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Termoplasti-Plama, d.d.
uprava
Miroslav Drašček
Ob-54643
Na podlagi določil Statuta družbe Mesarstvo Šentjur d.d. sklicujem
skupščino družbe
Mesarstvo Šentjur d.d.,
ki bo 9. oktobra 2001, ob 14. uri v veliki
dvorani Občine Šentjur pri Celju (pritličje-levo), Mestni trg 10, Šentjur.
Dnevni red:
1. Otvoritev, predstavitev notarja, seznanitev s seznamom udeležencev in ugotovitev sklepčnosti.

2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvoli se delovni predsednik in določi se predlagane preštevalce
glasov.
3. Letno poročilo družbe Mesarstvo Šentjur d.d. za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo družbe Mesarstvo Šentjur d.d. po predlogu uprave in mnenju nadzornega sveta.
4. Sklepanje o ugotovitvi in pokrivanju
izgube za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme predlog o pokrivanju izgube za leto 2000.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se revizor
družbe za leto 2001.
6. Ugotovitveni sklep: zaradi smrti je Milanu Čretniku prenehalo članstvo v nadzornem svetu družbe.
7. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet družbe
se imenuje Jože Fidler. Mandat mu poteče
sočasno z ostalimi člani nadzornega sveta.
Gradivo k vsem točkam dnevnega reda
je na vpogled v tajništvu direktorja Mesarstvo Šentjur d.d., Cesta Leona Dobrotinška
15, Šentjur, ob torkih in četrtkih med 10. in
12. uro.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki posredovani upravi v roku sedem dni po objavi tega sklica.
Delničarji in njihovi pooblaščenci morajo
svojo prisotnost na skupščini pisno prijaviti
najmanj 3 dni pred zasedanjem na sedežu
družbe, pooblaščenci pa morajo v istem času oddati pisna pooblastila, ki jih družba
shrani.
Delničarje pozivamo, da pridejo na sejo
uro pred najavljenim začetkom, da bo preverjen pripravljen seznam udeležencev, glede na prijavljeno prisotnost in da bodo prevzeli glasovnice.
V primeru, da skupščina ob napovedanem času ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje, z istim dnevnim redom, istega dne,
v istih prostorih ob 16. uri, na katerem se
bo veljavno odločalo ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Mesarstvo Šentjur d.d.
direktor
mag. Zlatko Zupanc
Ob-54654
Uprava družbe GV Skupina, upravljanje
z družbami, d.d., Dunajska cesta 5, 1000
Ljubljana, vabi delničarje na
9. sejo skupščine
družbe GV Skupina, upravljanje z
družbami, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 8. 10. 2001 ob 12.
uri v mali dvorani stolpnice Dela na Dunajski
cesti 5 v Ljubljani.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, obravnava dnevnega reda, izvolitev delovnih organov skupščine in imenovanje notarja za sestavo zapisnika.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Izvolijo se delovni organi skupščine po predlogu uprave. Potrdi se predlagani dnevni red skupščine. Za sestavo zapisnika
se imenuje notarko Majdo Lokošek.
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2. Obravnava in sprejetje poročila o poslovanju družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta, se sprejme zaključni račun in poročilo o
poslovanju družbe za leto 2000 v predloženem besedilu.
3. Informacija uprave o lastniških spremembah kapitalskih deležev v družbi.
4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: spremeni se statut
družbe, kot predlaga uprava v predloženem
besedilu.
5. Razširitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: razširijo se dejavnosti
družbe, tako, da se k obstoječim dejavnostim družbe dodajo nove dejavnosti, ki jih
predlaga uprava v predloženem besedilu.
6. Odpoklic in volitev članov nadzornega
sveta ter sklep o plačilu članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepov:
1. Z dnem te skupščine se odpokličejo člani nadzornega sveta: mag. Branko
Pavlin, Matjaž Kovačič, Tomaž Rotar, Jadranka Trontelj in Cveto Pavlin.
2. Za mandatno obdobje od 9. 10.
2001 do 9. 10. 2005 se za člana nadzornega sveta izvolita Tomaž Rotar in Lars
Save.
Izvoljena člana nadzornega sveta nastopita štiri-letni mandat z 9. 10. 2001.
3. Članom nadzornega sveta se za
njihovo delo v mandatnem obdobju zagovoti plačilo, kot predlaga uprava v predloženem besedilu.
7. Povečanje
osnovnega
kapitala
družbe.
Predlog sklepov:
1. Na podlagi predloga uprave in pozitivnega mnenja nadzornega sveta ter na
podlagi 5.-9. členov statuta družbe, se poveča osnovni kapital družbe z denarnimi
vplačili in stvarnim vložkom, na način in v
rokih, ki jih predlaga uprava v predloženem
besedilu.
2. Izključi se prednostna pravica delničarjev, skladno z določbami četrtega člena Statuta družbe.
8. Sprejem čistopisa statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se čistopis statuta družbe.
9. Imenovanje revizijske družbe za pregled poslovanja za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta, se za izdelavo revizijskega poročila
računovodskih izkazov za leto 2001 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o.
10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkažeta z veljavnim
osebnim dokumentom oziroma s pisnim pooblastilom delničarja.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, nato se skupščina ponovno sestane (drugi sklic). V drugem sklicu je skupščina sklepčna ne glede
na število prisotnih delnic.
Gradivo in informacije v zvezi s skupščino so na voljo v pravni službi družbe (Jaka
Repanšek) in v tajništvu uprave družbe vsak
delovni dan med 9. in 15. uro.
GV Skupina, upravljanje z družbami,
d.d., Ljubljana
urava družbe

Razširitev dnevnega reda
Ob-54675
Uprava družbe Iskra Kondenzatorji, Industrija kondenzatorjev in opreme, d.d.,
Vrtača 1, Semič, na predlog delničarja
KuW Kondensatoren und Wandler Beteiligungsgesellschaft mbH, Sickingenstrasse
71, D-10553, Berlin, razširja dnevni red 6.
skupščine, sklicane za 27. 9. 2001, ki je
bil objavljen v časniku Delo 27. 7. 2001 in v
Uradnem listu RS, št. 61-62 z dne 27. 7.
2001, z novo 5. točko, ki se glasi:
5. Odpoklic članov nadzornega sveta in
izvolitev novih članov nadzornega sveta.
5.1. Predlog sklepa: odpokličejo in razrešijo se člani nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev:
1. Zvonko Ivanušič,
2. Ivan Bukovec,
3. Jože Mihelčič.
5.2. Predlog sklepa: za nove člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se izvolijo:
1. Reinhard Wiegand, roj. 30. 10.
1943, Forstweg 27, Berlin, Nemčija,
2. Rainer Gude, roj. 11. 1. 1961, Hirzbacher Wg 6 a, Berlin, Nemčija,
3. Dušan Šešok, roj. 29. 11. 1953,
Slomškova 23, Ljubljana.
Iskra Kondenzatorji, d.d.
uprava

Objava sklepov skupščin
Ob-54647
Dne 29. 8. 2001 je skupščina delničarjev VIPA Družbe za finančno poslovanje
in razvoj, d.d., Nova Gorica sprejela vse
predlagane sklepe, ki so bili, skupaj z dnevnim redom, objavljeni v Uradnem listu RS,
št. 60 z dne 20. 7. 2001. Za člana nadzornega sveta sta bila izvoljena Zvonko Šuler in
Nives Toroš.
VIPA, d.d.
direktorica Klavdija Markič

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 28/2000
S-54488
To sodišče je s sklepom opr. št. St
28/2000 z dne 13. 6. 2001, ki je postal
pravnomočen dne 5. 7. 2001, potrdilo prisilno poravnavo med dolžnikom Gozdno
gospodarstvo d.d. Slovenj Gradec, Vorančev trg 1 ter njegovimi upniki.
Terjatve upnikov so razdeljene v naslednje razrede:
Razred A: izločitveni upnik se poplača
100% v skladu s sklenjenimi pogodbami.
Po obeh pogodbah je oprema last izločitvenega upnika do končnega poplačila v
skladu z amortizacijskim načrtom.
Razred B: ločitveni upniki - kreditodajalci, k imajo svoje terjatve zavarovane z
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zastavno pravico na nepremičninah se poplačajo 100% v skladu s kreditnimi pogodbami.
Ločitveni upnik Koroška banka d.d. Slovenj Gradec, bančna skupina Nove ljubljanske banke bo kratkoročna kredita obnovila
oziroma podaljšala rok vračila do 30. 4.
2002 na podlagi pisne izjave.
Razred C: upniki - kreditodajalci, ki svojih terjatev nimajo zavarovanih z vknjižbo zastavne pravice na dolžnikovih nepremičninah se poplačajo v višini 50% ugotovljenih
in potrjenih terjatev v postopku prisilne poravnave v 12 mesečnih zaporednih obrokih
po pravnomočnem sklepu o potrjeni prisilni
poravnavi, obrestovano z 1% letno obrestno mero od dneva začetka prisilne poravnave do poplačila obveznosti.
Razred D: upniki - dolžnikovi dobavitelji
iz naslova kratkoročnih obveznosti iz poslovanja se poplačajo v višini 50% ugotovljenih
in potrjenih terjatev v postopku prisilne poravnave v 12 mesečnih zaporednih obrokih
po pravnomočnem sklepu o potrjeni prisilni
poravnavi, obrestovani z 1% letno obrestno
mero od dneva začetka prisilne poravnave
do poplačila obveznosti.
Razred E: upnik - RS, Ministrstva za finance, DURS, ki ima terjatev iz naslova prometnega davka po odločbi za leto 1996 in
1997 se poplača tako, da se ugotovljena in
potrjena glavnica v postopku prisilne poravnave poplača v višini 50% v 12 mesečnih
zaporednih obrokih po pravnomočnem
sklepu o potrjeni prisilni poravnavi, obrestovano z 1% letno obrestno mero od dneva
začetka prisilne poravnave do poplačila obveznosti, celotna obveznost iz naslova zamudnih obresti, ki so se natekle od dneva
zapadlosti plačila davka do dneva začetka
postopka prisilne poravnave pa se odpiše
oziroma odpusti.
Razred F: upniki iz naslova kratkoročnih
obveznosti se poplačajo v višini 50% ugotovljenih in potrjenih terjatev v postopku prisilne poravnave v 12 mesečnih zaporednih
obrokih po pravnomočnem sklepu o potrjeni prisilni poravnavi, obrestovano z 1% letno
obrestno mero od dneva začetka prisilne
poravnave do poplačila obveznosti.
Razred G: upnik se poplača v višini
100%, v skladu s sodnimi sklepi.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave ima
za vse upnike, katerih terjatve so bile ugotovljene in so navedene v seznamu, ki je
sestavni del sklepa o potrjeni prisilni poravnavi, moč izvršilnega naslova.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 28. 8. 2001
St 90/2001
S-54489
To sodišče je s sklepom St 90/2001
dne 28. 8. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Majčev dvor d.o.o., Industrijska c. 3, Radomlje, matična številka: 5919975, šifra dejavnosti: 11001.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Andrej Marinc iz Mozirja.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
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Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva,
da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 14. 11. 2001 ob 9.30, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 8. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2001
St 100/2001
S-54490
To sodišče je s sklepom z dne 28. 8.
2001 pod opr. št. St 100/2001 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
ROG proizvodnja in trgovina, d.d. Ljubljana, Letališka 29, matična številka:
5035856, šifra dejavnosti: 35.420.
Upnike, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh
po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve,
kolkovane s predpisano sodno takso.
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 (28. 8.
2001).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Andrej Toš, odvetnik iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– RS Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana,
– Slovenska razvojna družba d.d., Dunajska 160, Ljubljana,
– Zavarovalnica Triglav d.d., Verovškova
ul. 60b, Ljubljana,
– Altas d.o.o. Domžale, Ljubljanska 63,
Domžale,
– Milan Pirih, Kogojeva 8, Ljubljana, kot
predstavnik delavcev dolžnika.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 28. 8. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 8. 2001
St 125/2000
S-54517
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
125/2000 dne 27. 8. 2001 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Arreda Trgovsko
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in storitveno podjetje d.o.o., Rimska c.
16, Ljubljana, zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 8. 2001
St 12/2001-9
S-54612
To sodišče je s sklepom opr. št. St
12/2001 z dne 28. 8. 2001 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Brankom
Erženom, s.p., Stavbno kleparstvo, Trg
svobode 9, Žiri in postopek z istim dnem
zaključilo.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega oklica.
Po pravnomočnosti tega skepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 28. 8. 2001
St 34/2001-13
S-54613
To sodišče je s skepom opr.št. St
34/2001 z dne 31. 8. 2001 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo
stečajni postopek nad dolžnikom AQUA
export import, d.o.o., Kranj, Zariška 7,
Kranj, matična številka 5387868, šifra dejavnosti 070132, in ga takoj zaključilo.
Premoženje dolžnika se izroči Mestni občini Kranj, brez prevzema obveznosti.
Po pravnomočnosti sklepa se navedeni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Proti temu sklepu se upniki lahko pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 31. 8. 2001
St 33/99
S-54614
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
33/99 z dne 28. 8. 2001 ustavilo stečajni
postopek zoper dolžnika Facig, d.d., Kapiteljska 7, Ljubljana – v stečaju. Stečajni postopek se nadaljuje zoper stečajno
maso.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 8. 2001
St 94/2001
S-54615
To sodišče je s sklepom z dne 20. 8.
2001 pod opr. št. St 94/2001 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
ABC TGM, trgovina, gostinstvo in storitve, d.o.o., Globušak 6, Trbovlje, matična
številka 5095646, šifra dejavnosti 52.220.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu z
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili
v 30 dneh po objavi tega oklica prijavijo
svoje terjatve, kolkovane s predpisano sodno takso.
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 vtuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (20. 8.
2001).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postpka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Štefan Veren iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Litijska mesarija, d.d., Slatna 1, Šmartno pri Litiji,
– Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10, Ptuj,
– Vele, trgovska družba, d.d., Ljubljanska c. 64, Domžale,
– Pivka, d.d., Neverke 30, Košana,
– Bogdan Hren, kot predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 20. 8. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 8. 2001

Izvršbe in zavarovanja
Z 192/01
IZ-9909
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom
opr. št. Z 192/01 z dne 4. 7. 2001, v izvršilni zadevi upnice Banke Celje d.d. Vodnikova 2, Celje, proti dolžnici in zastaviteljici
Jovanovič Ani, Ljubljanska c. 54, Celje, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku
11,000.000 SIT s pripadki z ustanovitvijo
zastavne pravice na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi sporazuma strank po 251. členu ZIZ opravilo rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer triinpolsobno stanovanje v stanovanjski stavbi na naslovu Ljubljanska c.
58, Celje, parc. št. 1822/7 k.o. Medlog, in
sicer stanovanje št. 131 v VI. nadstropju, v
izmeri 82,30 m2, z balkonom v izmeri
9,10 m2 in s kletjo št. 131 v pritličju v izmeri
2,31 m2 ter skupne prostore, dele objekta
in naprav ter funkcionalno zemljišče na parc.
št. 1820/2, k.o. Medlog.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Okrajno sodišče v Celju
dne 4. 7. 2001
Z 2001/00223
IZ-10026
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom
opr. št. Z 2001/223 z dne 17. 7. 2001, v
izvršilni zadevi upnice Krekove banke d.d.
Maribor, Slomškov trg 18, Maribor, ki ga
zastopa odv. Aleš Maček iz Celja, zoper
dolžnika in zastavitelja TCC Transcommerce d.o.o., Kosovelova 16, Celje, zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika do dolžnika v višini 20,000.000 SIT, s pogodbeno dogovorjenimi pripadki z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo, na podlagi sporazuma
strank, po 251. členu ZIZ opravilo rubež in
popis nepremičnine:
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– poslovnega prostora v izmeri
23,70 m2, v II. nadstropju, prostor št. 12
in 14, skupaj s pravico souporabe zemljišča in skupnih prostorov, ki se nahajajo v
poslovni stavbi Kosovelova 16 v Celju, vpisani v zemljiški knjigi pri vl. št. 116, k.o.
Celje, in sicer stopnišča, hodnika in sanitarij z 1,820% deležem od površine skupnih
prostorov kar znaša 9,437 m2, last dolžnika, po kupoprodajni pogodbi št. 12 A/95
z dne 7. 2. 1996 in
– poslovnega
prostora
v
izmeri
66,70 m2, v II. nadstropju, prostor št. 9,
15, 16 in 17, skupaj s pravico souporabe
zemljišča in skupnih prostorov, ki se nahajajo v poslovni stavbi Kosovelova 16, Celje,
vpisani v zemljiški knjigi pri vl. št. 116, k.o.
Celje, in sicer stopnišča, hodnika in sanitarij
z 5,121% deležem od površine skupnih prostorov, kar znaša 26,559 m2, last dolžnika
po kupoprodajni pogodbi št. 12/95 z dne
7. 2. 1996 ter
– prostor v II. nadstropju št. 13, v izmeri
19,60 m2, ki se nahaja v poslovni stavbi na
Kosovelovi 16 v Celju, na par. št. 372, vl.
št. 116, k.o. Celje, last dolžnika, po prodajni pogodbi št. ST 30/97-2/2.2 z dne
23. 12. 1997 ki še niso vpisani v zemljiško
knjigo.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Okrajno sodišče v Celju
dne 17. 7. 2001
Z 2001/00159
IZ-10027
Na podlagi sklepa Z 2001/00159, ki ga
je dne 17. 7. 2001 izdalo Okrajno sodišče
v Domžalah, je bila ustanovljena na dvosobnem stanovanju št. 6, v izmeri 68,10 m2,
ki se nahaja v 2. nadstropju stanovanjske
hiše, ležeče na parc. št. 1870/1, pri vl. št.
4358, k.o. Domžale, na naslovu Miševa 24,
Domžale, ki je last dolžnika in zastavnega
dolžnika Mahić Sabine, Duplica, Jakopičeva 30, zastavna pravica v korist upnice Banke Domžale d.d., Domžale, bančna skupina
Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62,
Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 5,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 7. 2001
Z 95/2001
IZ-9979
Opravi se popis nepremičnine in rubež v
dobro upnika Karntner Sparkasse Ag, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska c. 63,
zaradi zavarovanja denarne terjatve dolžnika Keniks d.o.o. Domžale, v višini
1,000.000 ATS v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan črpanja kredita s pripadki, pod pogoji iz neposredno izvršljivega notarskega zapisa opr.
št. SV 688/2001 z dne 15. 5. 2001, in
sicer na 3 ss. stanovanju št. 35, v I. nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu
Klavčičeva 6, Kamnik, stoječega na parc.
št. 454, 453/2, 455/2 in 1221, k.o. Podgorje, v izmeri 86,48 m2 ter s pripadajočim
kletnim prostorom št. 35 v izmeri 4,29 m2.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe. Z rubežem pridobi upnik zastavno in poplačilno pravico z dnem oprave rubeža.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 4. 7. 2001

Z 94/2001
IZ-9980
Opravi se popis nepremičnine in rubež v
dobro upnika Karntner Sparkasse Ag, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska c. 63,
zaradi zavarovanja denarne terjatve dolžnikov Irme Čad Briški in Primoža Briški, v
višini 200.000 ATS v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
črpanja kredita s pripadki, pod pogoji iz neposredno izvršljivega notarskega zapisa opr.
št. SV 687/2001 z dne 15. 5. 2001, in
sicer na 3 ss stanovanju, št. 35, v I. nadstopju stanovanjskega objekta na naslovu Klavčičeva ul. 6, Kamnik, stoječega na parc. št.
454, 453/1, 455/2 in 1221, k.o. Podgorje, v izmeri 86,48 m2 s pripadajočim kletnim prostorom št. 35, v izmeri 4,29 m2.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe. Z rubežem pridobi upnik zastavno in poplačilno pravico z dnem oprave rubeža.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 4. 7. 2001
Z 01/00042
IZ-9856
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarke Nevenke Kovačič iz Kopra,
pod opr. št. SV 95/2001 z dne 21. 3. 2001
in sklepa sodišča, opr. št. Z 01/00042, se
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice
SKB banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4,
do dolžnice Triana Mihailovič, z dejavnostjo
Idassa, proizvodno šiviljstvo – Triana Mihailovič s.p., Sp. Škofije 35, Škofije, na podlagi pogodbe o dolgoročnem deviznem kreditu, domači osebi reg. št. 400077-001 z
dne 14. 3. 2001, v višini 160.000 DEM v
tolarski protivrednosti po dnevnem podjetniškem prodajnem tečaju upnice na dan plačila, ki se obrestuje po 6 mesečnem Euriborju + 2,80% p.a., s končnim rokom vračila 31. 3. 2006 in ostalimi pogoji, razvidnimi
iz citirane pogodbe in sporazuma, se opravi
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer trgovine v izmeri
120,89 m2 v pritličju poslovno stanovanjske stavbe v Kopru, Kidričeva 25, stoječa
na zemljišču s parc. št. 792, vpisana v z.k.
vložku št. E 46, k.o. Koper, označena v
načrtu z E1 in obarvana z rumeno barvo ter
vpisana v listu B - II, kar je dolžnica pridobila
s kupoprodajno pogodbo št. 232/2001,
sklenjeno dne 21. 2. 2001 z Mercator Degro Trgovsko gostinsko podjetje d.d.
Dvosobno stanovanje št. 10, gradbena
oznaka D2, v četrti etaži stanovanjskega bloka v Kopru, Benčičeva ulica št. 13, s površino 58,55 m2, ki obsega kuhinjo, hodnik,
dve sobi, kopalnico, balkon s pripadajočo
kletjo, standardne velikosti 2 m2 in podstrešni prostor v približni izmeri 3 krat 4,8 m2, ki
se nahaja v vogalu stanovanja med dnevno
sobo in spalnico in do katerega je možen
dostop skozi vrata v dnevni sobi ter podstrešni prostor, ki se nahaja neposredno nad
stanovanjem in do katerega je možen dostop iz hodnika ter solastninska pravica na
proporcionalnem delu skupnih površin v
zgoraj navedeni stavbi in pravico uporabe
na proporcionalnem delu stavbnega zemljišča, na katerem stoji hiša, stoječa na parc.
št. 538/2, k.o. Semedela, kar je zastaviteljica pridobila s kupoprodajno pogodbo št.
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1/99, sklenjeno dne 19. 7. 1999 z Edvinom Pejovičem iz Kopra, Benčičeva 13,
kot prodajalcem in overjeno pri notarju Dravu Ferligoju pod št. OV-NRO OV 5293/99,
dne 22. 7. 1999.
Na listini primerni za vknjižbo lastninske
pravice se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati, razen
v korist upnice.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 6. 2001
Z 01/00049
IZ-9965
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod
opr. št. SV 263/01 z dne 14. 3. 2001 in
sklepa sodišča opr. št. Z 01/00049 z dne
7. 5. 2001, se zaradi zavarovanja denarne
terjatve upnice Nove Ljubljanske banke,
d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana, do
dolžnika Sima Evdjića iz Kopra, Santorijeva
ul. 4, na podlagi pogodbe o kreditu št.
236-3374/64 z dne 12. 3. 2001 v znesku
3,300.000 SIT, z realno obrestno mero
7,50% letno, ki se spreminja v višini, rokih
in na način, določen z vsakokrat veljavnim
sklepom upnice, kredit se revalorizira v rokih in na način, določen z vsakokrat veljavnim sklepom upnice, ki ga dolžnik vrača v
60 mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo
vsakega zadnjega dne v mesecu, s tem da
prva mesečna obveznost (obrok) zapade v
plačilo zadnji dan v naslednjem mesecu po
prenosu kredita v odplačilo, vendar najkasneje 31. 5. 2001 ter pod drugimi pogoji,
razvidnimi iz sporazuma in pogodbe o kreditu, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer stanovanja v
izmeri 86,73 m2 v Kopru, Santorijeva ul. št.
4, ki stoji na parceli št. 816, vl. št. 558, k.o.
Koper, kar izhaja iz kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja, sklenjeni med Občino
Koper kot prodajalko in obema zastaviteljema kot kupcema, dne 12. 10. 1992.
Na listini primerni za vknjižbo lastninske
pravice se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati in jo
obremenjevati.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 7. 2001
Z 01/00062
IZ-9966
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod
opr. št. SV 398/01 z dne 13. 4. 2001 in
sklepa sodišča opr. št. Z 01/00062 z dne
26. 4. 2001, se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice Karntner Sparkasse AG,
Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska
63, Ljubljana, do dolžnika Vlaste in Vojka
Pšunderja, Zlatičeva 11, Koper, na podlagi
kreditne pogodbe št. 1671/0003035-00 z
dne 2. 4. 2001, v višini 325.000 ATS, v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, z vsemi obrestmi, ostalimi
stroški in pogoji, ki so navedeni v citiranem
sporazumu in kreditni pogodbi, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški
knjigi, in sicer stanovanja v izmeri 56,40 m2,
ki se nahaja v hiši z naslovom Koper, Zlatičeva 11, stavba stoječa na parc. št. 518/2,
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vpisana v vl. št. 778, k.o. Koper, last zastaviteljice Vlaste Pšunder, na podlagi darilne
pogodbe z dne 12. 5. 1995, overjene pri
naslovnem sodišču dne 26. 5. 1995, pod
opr. št. OV I 2681/95.
Na listini primerni za vknjižbo lastninske
pravice se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati in jo
obremenjevati.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 7. 2001
Z 316/2001
IZ-10426
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju opr. št. Z 316/2001 z dne 26. 6.
2001, je bilo dvosobno stanovanje s kabinetom št. 19, v III. nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Ulica Lojzeta Hrovata
5 v Kranju, v izmeri 79,7 m2, stoječem na
parc. št. 253/1, vl. št. 328, k.o. Klanec, ki
še ni vpisano v zemljiški knjigi in ga je zastavna dolžnica Zdenka Šlehta, roj. 7. 11.
1956, stanujoča Ulica Lojzeta Hrovata 5,
Kranj, pridobila po prodajni pogodbi št.
362-010/91-04/00895 z dne 15. 11.
1991, ki jo je sklenila z Občino Kranj, na
naroku dne 7. 8. 2001 zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve po kreditni pogodbi št. 1511/0000125/00 z dne 4. 6.
2001, v višini 490.000 ATS s pripadki, v
korist upnika Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska cesta
63, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 8. 2001
Z 281/2001
IZ-10439
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju opr. št. Z 281/2001 z dne 26. 6.
2001, je bilo enosobno stanovanje v I. nadstropju stanovanjske hiše Gorenjesavska
13, Kranj, ki stoji na parceli št. 1181/6,
k.o. Kranj, v skupni izmeri 61,30 m2, ki obsega predsobo, sobo, kopalnico, WC, kuhinjo z jedilnico, balkon, drvarnico in klet, ki
še ni vpisano v zemljiški knjigi in sta ga
zastavna dolžnika Dušan Stojko, roj. 5. 10.
1975, Dorfarje 13, Žabnica in Anica Klopčič, roj. 15. 9. 1976, Podkraj pri Zagorju
18, Zagorje ob Savi, vsak do 1/2 pridobila
na podlagi prodajne pogodbe z dne 19. 4.
2001, ki sta jo sklenila s prodajalcem Hačifom Čemanom, Gorenjesavska 13, Kranj,
na naroku dne 7. 8. 2001, zarubljeno za
zavarovanje denarne terjatve po pogodbi o
dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno
klavzulo št. 214221001 z dne 25. 5. 2001,
v višini 28.632 EUR s pripadki, v korist
upnika Bank Austria Creditanstalt d.d., Ljubljana, Wolfova 1, Ljubljana.
Okrajno sodiče v Kranju
dne 8. 8. 2001
Z 346/2001
IZ-10440
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju opr. št. Z 346/2001 z dne 12. 7.
2001, je bilo dvosobno stanovanje v 7. nadstropju stanovanjskega bloka, Gogalova ulica 10, Kranj, ki stoji na parceli št. 176/2,
vl. št. 26, k.o. Huje, v skupni izmeri
58,02 m2, ki še ni vpisano v zemljiški knjigi
in ga je zastavni dolžnik Alojz Pretnar, roj.
25. 5. 1930, Gogalova ulica 10, Kranj, pridobil na podlagi prodajne pogodbe št. 5100
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z dne 23. 8. 2001, ki jo je sklenil s Savo,
gumarska in kemijska industrija, d.d., Škofjeloška c. 6, Kranj, na naroku dne 8. 8.
2001, zarubljeno za zavarovanje denarne
terjatve po prodajni pogodbi št. 5100 z dne
23. 8. 2000, v višini 3,539.350 SIT s pripadki, v korist upnice Sava, gumarska in
kemijska industrija, d.d., Škofjeloška c. 6,
Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 8. 2001
Z 335/2001
IZ-10449
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 335/2001 z dne 12. 7.
2001 je bilo dvosobno stanovanje v 9. nadstropju stanovanjskega bloka, Cesta 1. maja 67, Kranj, ki stoji na parceli št. 7, k.o.
Huje, v skupni izmeri 63,20 m2, ki še ni
vpisano v zemljiški knjigi in ga je dolžnica
Milena Medojević, roj. 14. 11. 1958, Cesta 1. maja 67, Kranj, pridobila na podlagi
prodajne pogodbe št. 5107, z dne 17. 11.
2000, ki jo je sklenila s Savo, gumarska in
kemijska industrija, d.d., Škofjeloška c. 6,
Kranj, na naroku dne 8. 8. 2001, zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve po prodajni pogodbi št. 5107 z dne 17. 11. 2000,
v višini 3,815.605 SIT s pripadki, v korist
upnice Sava, gumarska in kemijska industrija, d.d., Škofjeloška c. 6, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 8. 2001
Z 2000/00121
IZ-9974
Okrajno sodišče v Krškem je na podlagi
sporazuma strank, sklenjenega v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV
881/00 z dne 6. 6. 2000 in sklepom o
zavarovanju, opr. št. Z 2000/00121 z dne
27. 6. 2000, odredilo rubež nepremičnin,
ki niso vpisane v zemljiško knjigo:
– enosobno stanovanje v stanovanjskem
bloku v Krškem, Aškerčeva 2, sedmo nadstropje, pod evidenčno številko 37, ki stoji
na parc. št. 276/16, k.o. Stara vas, ki obsega 28,69 m2, in sicer kuhinjo v izmeri
8,84 m2, sobo v izmeri 10,69 m2, sanitarije
v izmeri 3,62 m2, predsobo v izmeri 4,52 m2
in klet v izmeri 1,02 m2, ki ga je kupec
pridobil na podlagi kupne pogodbe, sklenjene dne 30. 1. 1995, med dolžnikom kot
kupcem in prodajalcem Videm, Celuloza,
papir in papirni izdelki Krško d.o.o. - v stečaju, kot prodajalcem;
– trisobno stanovanje v stanovanjskem
bloku v Krškem, Cesta 4. julija 50, pritličje,
pod evidenčno številko 3, ki stoji na parc.
št. 412, k.o. Stara vas, ki obsega 71,15 m2,
in sicer kuhinjo v izmeri 11,10 m2, sobo v
izmeri 15,12 m2, sobo v izmeri 15,26 m2,
sobo v izmeri 12,33 m2, shrambo v izmeri
3,68 m2, predsobo v izmeri 6,08 m2, kopalnico v izmeri 2,45 m2, WC v izmeri
2,08 m2, balkon v izmeri 1,06 m2 in klet v
izmeri 0,56 m2 in 1,43 m2, ki ga je kupec
pridobil na podlagi kupne pogodbe, sklenjene dne 30. 1. 1995, med dolžnikom kot
kupcem in prodajalcem Videm, Celuloza,
papir in papirni izdelki Krško d.o.o. - v stečaju, kot prodajalcem;
– garsonjero v stanovanjskem bloku v
Krškem, Kolodvorska 4/b, tretje nadstropje pod evidenčno številko 11, ki stoji na

parc. št. 202/5, k.o. Stara vas, ki obsega
32,32 m2, in sicer kuhinjo v izmeri 3,80 m2,
sobo v izmeri 17,42 m2, sanitarije v izmeri
3,05 m2, predsobo v izmeri 3,66 m2, balkon v izmeri 0,75 m2 in kleti v izmeri 3,52 m2
in 3,77 m2, ki ga je kupec pridobil na podlagi kupne pogodbe, sklenjene dne 30. 1.
1995, med dolžnikom kot kupcem in prodajalcem Videm, Celuloza, papir in papirni
izdelki Krško d.o.o. - v stečaju, kot prodajalcem;
– enosobno stanovanje v stanovanjskem
bloku v Krškem, Cesta 4. julija 46, pritličje,
pod evidenčno številko 2, ki stoji na parc.
št. 421/1, k.o. Stara vas, ki obsega
38,82 m2, in sicer kuhinjo v izmeri 8,29 m2,
sobo v izmeri 23,66 m2, shrambo v izmeri
3,09 m2, predsobo v izmeri 2,90 m2 in klet
v izmeri 1,75 m2, ki ga je kupec pridobil na
podlagi kupne pogodbe, sklenjene dne
30. 1. 1995, med dolžnikom kot kupcem
in prodajalcem Videm, Celuloza, papir in
papirni izdelki Krško d.o.o. - v stečaju, kot
prodajalcem;
ki so v lasti dolžnika - zastavitelja Vidom,
turizem, gostnistvo, stanovanja d.o.o. Krško, Cesta 4. julija 50, Krško, na podlagi
kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
30. 1. 1995, med dolžnikom kot kupcem
inprodajalcem Videm, Celuloza, papir in papirni izdelki Krško d.o.o. - v stečaju, kot
prodajalcem, se v zavarovanje denarne terjatve upnice Zveze bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Bank und Revisionsverbankd registrierte Genossenschaft
mit beschrankter haftung, zadruga s sedežem v Republiki Avstriji, Paulitschgasse 5-7,
A-9010 Celovec, na podlagi sporazuma
strank v zavarovanje denarne terjatve upnika v višini 300.000 EUR v tolarski protivrednosti SIT s pp.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 6. 7. 2001
Z 2000/00221
IZ-9975
Okrajno sodišče v Krškem je na podlagi
sporazuma strank, sklenjenega v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Diklerja, Maistrova 2, Brežice,
opr. št. SV 656/2000 z dne 22. 11. 2000
in sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2000/00221 z dne 23. 11. 2000, odredilo rubež nepremičnin, ki niso vpisane v zemljiško knjigo:
– betonarna v izmeri ca. 1.517 m2, ki je
komunalno opremljena, a brez funkcionalnega zemljišča, zgrajena na parc. št.
2069/23, k.o. Senuše, na osnovi gradbenega dovoljenja št. 351-429/99 z dne
12. 1. 2000,
– proizvodno poslovni objekt v izmeri ca.
1.296 m2, komunalno opremljen, a brez
funkcionalnega zemljišča, zgrajen na parcelah 2036/1 in 2037/3, vse k.o. Senuše,
z izdanim gradbenim dovoljenjem št.
351-46/97-2/22 z dne 2. 3. 2000,
ki so v lasti dolžnice - zastaviteljice Sava,
industrija gradbenega materiala d.o.o. Velika vas, Velika vas 62 A, Leskovec pri Krškem, na podlagi sporazuma strank, v zavarovanje denarne terjatve upnice Nove KBM
d.d., Podružnica Brežice, Cesta prvih borcev 6, Brežice, v znesku 100,000.000 SIT.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 6. 7. 2001
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Z 7/2001
IZ-9964
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okrajnega sodišča v Lendavi opr. št. Z 7/2001-4 z
dne 4. 7. 2001, je bila nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiški knjigi, poslovni prostori v
izmeri 51,20 m2, ki sestojijo iz pisarne
16,72 m2, pisarne 15,20 m2, sanitarij
4,03 m2, hodnika 7,56 m2 in terase 7,69 m2,
na vzhodni strani poslovno-stanovanjskega
objekta v Lendavi, Trg ljudske pravice 12, ki
stoji 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, d.o.o.,
Lendava, Partizanska 2 in dolžnico kot kupovalko Izbira, trgovina na debelo in drobno,
d.o.o., Lendava, Partizanska 12, zarubljena
v korist upnice Krekove banke, d.d., Maribor, Slomškov trg 18, za zavarovanje njene
izvršljive denarne terjatve v višini 30,000.000
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 4. 7. 2001
Z 2001/00068
IZ-10413
Okrajno sodišče v Litiji je v zadevi zavarovanja denarne terjatve pod opr. št. Z
2001/00068, dne 2. 8. 2001 zarubilo stanovanje št. 29, v mansardi stanovanjske hiše Cesta komandanta Staneta 15 v Litiji, v
izmeri 80,21 m2, last dolžnikov in zastaviteljev Janje Babić in Branka Babića, oba stan.
Cesta komandanta Staneta 15, Litija, v korist upnice Silvestre Demšar, Pernetova 17,
Trzin, za zavarovanje njene denarne terjatve
v višini 47.880 DEM v tolarski protivrednosti po prodajnem menjalniškem tečaju SKB
banke, d.d., Ljubljana, na dan plačila, s 4%
letnimi obrestmi in zapadlostjo 22. 6. 2008.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 2. 8. 2001
Z 2001/00066
IZ-10415
Okrajno sodišče v Litiji je v zadevi zavarovanja denarne terjatve pod opr. št. Z
2001/00066, dne 2. 8. 2001 zarubilo stanovanje št. 21, v IV. nadstropju stanovanjske hiše Cesta komandanta Staneta 10 v
Litiji, ki stoji na parc. št. 109/10, vl. št.
560, k.o. Litija, v izmeri 76,43 m2, last dolžnikov in zastaviteljev Tanje Valte, stan. Kidričeva 21, Litija in Andreja Valteta, stan.
Tlaka 23, Gornji Grad, v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje njegove denarne terjatve v višini
365.000 ATS v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije, z obrestno mero v višini 9,875% letno, ki se spreminja v skladu z vsakokratnim veljavnim
sklepom o obrestnih merah upnika in zapadlostjo 1. 7. 2011.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 2. 8. 2001
Z 2000/02138
IZ-7269
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/02131 z dne 29. 5. 2001,
je bil poslovni prostor št. 24 v izmeri
52,20 m2, v I. nadstropju objekta GT Center
v Ljubljani, ki je zgrajen na parc. št. 881/3,
881/13, 869/2, 868/3, 867/1, 883/1,
887/2, 881/5, 911/6, 911/4, 886/2,
885/5, 885/3, 1058/3, 1055/2, 1056/2,

1056/3, 912/4, 912/2, 811/11, 672/3,
677/2, 672/1, 672/2 in 678/1, vse k.o.
Črnuče, skupaj s pravico uporabe na skupnih delih in prostorih celotnega poslovnega
centra ter pravico soupravljanja s funkcionalnim zemljiščem, ki je last dolžnika Margan
Igorja, na podlagi prodajne pogodbe z dne
24. 5. 2000, sklenjene s prodajalcem Pavlica Milanom, Žorgova ul. 40, Ljubljana, z
dnem 29. 5. 2001 zarubljen v korist upnika
BAWAG, Filiala Graz, Republika Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 101.800
EUR oziroma 1,400.798,54 ATS v tolarski
protivrednosti s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2001
Z 2001/00999
IZ-9976
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00999, ki ga je dne 5. 7. 2001 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na objektu P2 v pritličju (slaščičarna) v izmeri 45 m2 in objektu P2 kletni prostor k slaščičarni v I. kleti objekta v izmeri
64,25 m2 in stopnišče v izmeri 9,77 m2,
skupaj torej 74,02 m2, vse v poslovno stanovanjski stavbi v Ljubljani, na naslovu Dunajska 103, na parc. št. 121, 122/1,
122/2, 123, 131, 132 in 133, k.o. Bežigrad, ter objektu A2 del kletnega prostora
po projektu v izmeri 120,60 m2 in objektu A
2 kletnih prostorov v izmeri 68,70 m2, vse v
poslovno stanovanjski stavbi v Ljubljani, na
naslovu Dunajska 107, na parc. št. 121,
122/1, 122/2, 122/22, 123, 131, 132 in
133, k.o. Bežigrad, ki je last dolžnika, na
podlagi soinvestitorske pogodbe št. 27/86
z dne 28. 4. 1986, pogodbe o uskladitvi
dejstev in uskladitvi pravnega stanja z dejanskim z dne 28. 11. 1995, sklenjenih z
Gradbenim podjetjem Grosuplje, d.d., kupoprodajne pogodbe z dne 20. 8. 1993,
sklenjene s prodajalcem Poslovni sistem
Mercator, d.d. in pogodbe z dne 1. 10.
1996, sklenjene s prodajalcem Sopotrnik
trade, d.o.o., Ljubljana in dolžnikom kot
kupcem, zastavna pravica v korist upnika
Karntner Sparkasse AG, Podružnica v Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 2,500.000
ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 2001
Z 2000/00579
IZ-9977
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00579 z dne 5. 7. 2001,
so bili poslovni prostori – trgovski lokal v
Ljubljani, Kolodvorska 20, v medetaži v
izmeri 78,15 m2, lokal v pritličju v izmeri
119,95 m2, poslovni prostor v prvi kleti v
izmeri 120,10 m2, skladiščni prostor v prvi
kleti z oznako L5 v izmeri 56,72 m2, s souporabo skupnega vhoda v izmeri 18,70 m2,
ki so last dolžnika, z dnem 5. 7. 2001 zarubljeni v korist upnice Dolenjske banke,
d.d., Seidlova c. 3, Novo mesto, za zavarovanje denarne terjatve v višini 1,000.000
EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2001
Z 2000/00580
IZ-9978
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00580 z dne 5. 7. 2001,

Št.

71 / 7. 9. 2001 / Stran 5327

so bili poslovni prostori – trgovski lokal v
Ljubljani, Kolodvorska 20, v medetaži v
izmeri 78,15 m2, lokal v pritličju v izmeri
119,95 m2, poslovni prostor v prvi kleti v
izmeri 120,10 m2, skladiščni prostor v prvi
kleti z oznako L5 v izmeri 56,72 m 2, s souporabo skupnega vhoda v izmeri 18,70 m2,
ki so last dolžnika, z dnem 5. 7. 2001 zarubljeni v korist upnice Dolenjske banke,
d.d., Seidlova c. 3, Novo mesto, za zavarovanje denarne terjatve v višini 2,000.000
DEM s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2001
Z 2001/00851
IZ-9981
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00851, ki ga je dne 6. 7. 2001 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na dvosobnem stanovanju št. 10, v
izmeri 47,06 m2, ki se nahaja v III. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Scopolijeva 5, Ljubljana, stoječem na parc. št.
648/4, k.o. Zg. Šiška, s solastninsko pravico na skupnih objektih, delih in napravah
ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnika in zastaviteljice, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 20. 4. 2001, sklenjene s prodajalko Anko Jovanović, Celovška 147,
Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice
Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,520.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 2001
Z 2001/00823
IZ-9987
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/00823 z dne 22. 6. 2001,
so bili pisarniški prostori v celotnem prvem
in drugem nadstropju objekta v Ljubljani,
Kersnikova 10, v izmeri 605 m2, ter 60 m2
skupnih prostorov, ter del II. kleti s souporabo skupnih prostorov, delov in naprav
stavbe, ki stoji na parc. št. 1066, 36/3 –
dvorišče, kar predstavlja 15/100 navedenih nepremičnin, vpisanih pri vl. št. 563,
k.o. Ajdovščina, ki so last dolžnika, na podlagi zemljiškoknjižne izjave, dogovora o
uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim in vknjižbenega dovoljenja in aneksa
št. 1 k zemljiškoknjižni izjavi, dogovora o
uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim in vknjižbenim dovoljenjem z dne
10. 1. 2001, z dnem 22. 6. 2001 zarubljeni v korist upnice Abanke, d.d., Slovenska
c. 58, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 3,033.418,50 DEM s pp,
po veljavnem srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila po garanciji in pripadajoče obresti v višini TOM +1,5% letno, računano od dneva plačila kupnine do dneva
plačila s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2001
In 00/00612
IZ-9999
Na podlagi sklepa z dne 18. 1. 2001,
opr. št. In 2000/00612, je bil v korist upnika LORA, d.o.o., Zaloška 163, Ljubljana,
dne 15. 3. 2001 opravljen rubež enosobnega stanovanja s kletnim prostorom št. 8
v izmeri 37,63 m2, ki se nahaja v I. nadstropju večstanovanjskega bloka na naslovu Ig

Stran

5328 / Št. 71 / 7. 9. 2001

445, Ig pri Ljubljani, last dolžnika Avdič Miloša, stan. Ig 445, Ig.
Na podlagi 211. člena ZIZ ima ta zapisnik o rubežu pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 6. 2001
In 00/00445
IZ-10007
Na podlagi tusodnega sklepa o izvršbi z
dne 23. 8. 2000, opr. št. In 2000/00445,
je bil dne 19. 6. 2001 opravljen rubež stanovanja v III. nadstropju, v izmeri 57,08 m2,
št. 9 v Ljubljani, Selanov trg 5, last dolžnice
Mikiša Ljudmile.
Opravljeni rubež ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 6. 2001
In 01/00327
IZ-10008
Na podlagi tusodnega sklepa o izvršbi z
dne 12. 6. 2001, opr. št. In 2001/00327,
je bil dne 11. 7. 2001 opravljen rubež stanovanja št. 34, v izmeri 59,69 m2, ki se
nahaja v stanovanjskem objektu (bloka) v
Ljubljani, Jakčeva 40, last dolžnika Tomazo
Nikota.
Opravljeni rubež ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2001
In 01/00412
IZ-10011
In 01/00479
Na podlagi tusodnega sklepa o izvršbi z
dne 22. 6. 2001, opr. št. In 2001/00412,
je bil dne 13. 7. 2001 opravljen rubež stanovanja na naslovu Jakčeva 2, Ljubljana, v
izmeri 44 m2, v II. nadstropju stanovanjskega bloka, ki stoji na parc. št. 297, 296/1,
295, 629, 403, 404 in 405, k.o. Štepanja
vas in je last dolžnice Sovič Mire.
Opravljeni rubež ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2001
In 2001/00347
IZ-10009
Na podlagi sklepov naslovnega sodišča
opr. št. In 01/00347, In 01/00364 in In
01/00365 z dne 9. 7. 2001, je bilo dne
10. 7. 2001 v korist upnika Lora, d.o.o.,
Zaloška 163, Ljubljana, zarubljeno enosobno stanovanje št. 14, v 2. nadstropju
zgradbe na naslovu Ig 442, Ig pri Ljubljani,
s pripadajočim kletnim prostorom, last dolžnice Vesne Horvat, Ig 442, Ig, zaradi izterjave skupnega zneska 275.794 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2001
Z 2000/02423
IZ-10015
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/02423 z dne 28. 3. 2001,
je bilo mansardno stanovanje v izmeri
73,23 m2, s kletjo v izmeri 22,85 m2, v objektu v Ljubljani, Cirila Kosmača 55 K, s
pokritim parkiriščem, vse na parc. št. 194,
vl. št. 211, k.o. Šmartno pod Šmarno goro,
kar vse je bilo pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe, katero sta dne 30. 6.
1999 sklenila OM DIP, d.o.o., Ljubljana,
Obirska 01 A, kot prodajalec in Noč Peter
kot kupec, v zvezi s pogodbo št. ŠS
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7/3-D5-06/98P z dne 31. 8. 1998 in dodatkom k tej pogodbi z dne 17. 9. 1998,
katera sta sklenila Reality Kranj, d.o.o., Čirče 35, Biro Ljubljana, Drenikova 17, kot
prodajalec in OM DIP, d.o.o., Ljubljana, Stoženska 11, kot kupec in ki še ni vpisano v
zemljiški knjigi kot etažna lastnina, z dnem
28. 3. 2001 zarubljeno v korist upnika
TA-BU Lesing, inženiring, trgovina, d.o.o.,
Rožna dolina c. V/16, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 130.000 DEM
v tolarski protivrednosti s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2001
Z 2001/00627
IZ-10016
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/00627 z dne 31. 5. 2001,
sta bila:
– dvosobno stanovanje št. 2, v izmeri
56,64 m2, na naslovu Celovška 85, Ljubljana, ki se nahaja v 1. nadstropju objekta,
drugo stopnišče, ležeče na parc. št. 41,
40/1, 47/1, 46/2, 54/2, 54/1, 690 in
44/3, vse k.o. Spodnja Šiška, ki je last
zastavitelja Ljubičič Ivanka, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 8. 4. 1992,
sklenjene s prodajalko Kemofarmacija, Podjetje s farmacevtskim materialom, p.o., Cesta na Brdo 100, Ljubljana,
– trisobno stanovanje št. 6, v izmeri
96,42 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju
stanovanjskega objekta na naslovu Koroška
2/a, Ljubljana, s pripadajočim solastnim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču, ki je last
zastaviteljice Lili Tancer, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 3. 12. 1997,
z dnem 31. 5. 2001 zarubljena v korist
upnika Volksbank – Ljudska banka, d.d.,
Miklošičeva 30, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 72.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2001
Z 2000/02441
IZ-10017
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/02441 z dne 28. 3.
2001, je bilo mansardno stanovanje v izmeri 73,23 m2, s kletjo v izmeri 22,85 m2, v
objektu v Ljubljani, Cirila Kosmača 55 K, s
pokritim parkiriščem, vse na parc. št. 194,
vl. št. 211, k.o. Šmartno pod Šmarno goro, kar vse je bilo pridobljeno na podlagi
kupoprodajne pogodbe, katero sta dne
30. 6. 1999 sklenila OM DIP, d.o.o., Ljubljana, Obirska 01 A, kot prodajalec in Noč
Peter kot kupec, v zvezi s pogodbo št. ŠS
7/3-D5-06/98P z dne 31. 8. 1998 in dodatkom k tej pogodbi z dne 17. 9. 1998,
katera sta sklenila Reality Kranj, d.o.o.,
Čirče 35, Biro Ljubljana, Drenikova 17,
kot prodajalec in OM DIP, d.o.o., Ljubljana, Stoženska 11, kot kupec in ki še
ni vpisano v zemljiški knjigi kot etažna lastnina, z dnem 28. 3. 2001 zarubljeno v
korist upnika TA-BU Lesing, inženiring, trgovina, d.o.o., Rožna dolina c. V/16, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 130.000 DEM v tolarski protivrednosti s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2001

Z 2001/00297
IZ-9992
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00297 z dne
10. 7. 2001, je bila nepremičnina enoinpolsobno stanovanje, št. 10, v I. nadstropju
večstanovanjskega objekta v Mariboru, na
Kardeljevi c. 51, ki stoji na parceli št. 2407,
pripisani k vl. št. 526, k.o. Tabor, ki je do
celote last dolžnice, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 3. 12. 1999 in aneksa k
njej z dne 7. 12. 1999, dne 10. 7. 2001 na
naroku zarubljena v korist upnika Schwanberg, reg.Gen.m.b.H., Hauptplatz 17, 8541
Schwanberg, Avstrija, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku 140.000 ATS v tolarski protivrednosti s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 7. 2001
Z 2001/00519
IZ-9993
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00519 z dne
10. 7. 2001, je bila nepremičnina stanovanje št. 22, ki se nahaja v III. nadstropju
stanovanjske hiše v Mariboru, Groharjeva
ul. 5, ki stoji na parc. št. 1503/2, k.o. Studenci, skupne velikosti 43,49 m 2 in obstoji
iz kuhinje v izmeri 13,56 m2, dveh sob v
izmeri 12,30 m2, hodnika v izmeri 2,04 m2,
kopalnice v izmeri 2,04 m2 in drugih prostorov v izmeri 1,25 m2, ki je last Petre Mohorko in Oliverja Kocbeka, vsakega do 1/2
celote, na podlagi pogodbe o prodaji oziroma nakupu stanovanja z dne 21. 5. 2001,
dne 10. 7. 2001 na naroku zarubljena v
korist upnika Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku 195.000 ATS v tolarski protivrednosti s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 7. 2001
Z 2001/00508
IZ-9994
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00508 z dne
10. 7. 2001, je bila nepremičnina stanovanje št. 36, v VI. nadstropju stanovanjske
hiše v Mariboru, Borova vas 24, v izmeri
52,51 m2 in kletnem prostoru št. 36, v izmeri 2,15 m 2, stoječem na parceli št. 2355,
k.o. Sp. Radvanje, dne 10. 7. 2001 na naroku zarubljena v korist upnika Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku 218.000
ATS v tolarski protivrednosti s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 7. 2001
Z 2001/00509
IZ-9995
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00509 z dne
10. 7. 2001, je bila nepremičnina trisobno
stanovanje št. 3, v I. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Kersnikova 12, k.o.
Maribor-grad, v izmeri 116,52 m2 in drugimi prostori v izmeri 12,20 m2 oziroma stanovanju št. 3, v I. nadstropju, v izmeri
114,10 m2, s pripadajočim kletnim prostorom-shrambo št. 3a v izmeri 10,30 m2 in
kletnim prostorom-shrambo št. 3b v izmeri
25,40 m2, stoječem na parceli št. 552/1,
dne 10. 7. 2001 na naroku zarubljena v
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korist upnika Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku 437.000 ATS v tolarski protivrednosti s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 7. 2001
Z 2001/00520
IZ-9998
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00520 z dne
10. 7. 2001, je bila nepremičnina štirisobno stanovanje št. 1, v mansardi poslovno
stanovanjskega objekta “C” na Cesti XIV.
divizije 73 A v Mariboru, stoječega na parc.
št. 2106/7, k.o. Pobrežje, v skupni izmeri
85,40 m2, ki je last Brigite in Matije Hedžeta, vsakega do 1/2 celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 14. 12. 2000,
dne 10. 7. 2001 na naroku zarubljena v
korist upnika Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku 392.000 ATS v tolarski protivrednosti s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 7. 2001
Riz 416/99
IZ-10018
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Riz 146/99 z dne 9. 4.
1999, je bila nepremičnina stanovanje št. 7,
v izmeri 48,80 m2, v 3. etaži stanovanjske
hiše v Mariboru, Radvanjska 14/b, dne 9. 4.
1999 na naroku zarubljena v korist upnika
Raiffeisenbank Leibnitz, reg.Gen.m.b.H., Avstrija, zaradi zavarovanja denarne terjatve v
znesku 110.000 ATS v tolarski protivrednosti s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 7. 2001
Z 2001/00479
IZ-10022
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora št.
SV 148/2001 z dne 26. 2. 2001, v skladu
s sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/00479 z dne 12. 6. 2001, opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo enosobnega stanovanja z oznako S4/4-2 v izmeri 33,56 m2, ki se nahaja v
IV. nadstropju, s pripadajočo kletno shrambo z isto oznako v velikosti 4,80 m2 v prvi
podzemni kletni etaži in garažnega mesta z
oznako 51 v drugi podzemni kletni etaži
stanovanjsko-poslovnega objekta Forum v
Mariboru, na območju med Cafovo, Razlagovo, Cankarjevo in Partizansko cesto, last
dolžnice Jelice Radaković, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 189/1999 z dne
21. 12. 1999, sklenjene s prodajalcema
Komunaprojekt, d.d., Maribor in Gradis inženiring, d.d., Ljubljana, v zavarovanje denarne terjatve upnice Nove kreditne banke
Maribor, d.d., v višini 9,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 6. 2001
Z 2001/00499
IZ-10023
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00499 z dne
18. 7. 2001 je bila ustanovljena na poslovnem prostoru – lokalu z oznako L7, v izmeri

48,91 m2, v pritličju stanovanjsko poslovnega objekta S3, vhod z južne strani objekta ob Cankarjevi ulici, ki stoji na parceli št.
1212/1, k.o. Maribor-Grad, s solastninsko
pravico na skupnih delih in napravah objekta in na zemljišču, na katerem objekt stoji
ter na funkcionalnem zemljišču, last dolžnice oziroma zastaviteljice Zasebne zobne ordinacije Milica Radulović, dr. stom, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 16. 6.
1999 in 1. dodatka k njej z dne 9. 4. 2001,
zastavna pravica v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Podružnica
Maribor, Strossmayerjeva 26, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
12,600.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 7. 2001
Z 2001/00626
IZ-10025
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00626 z dne
19. 7. 2001, je bila ustanovljena na stanovanju – poslovnem prostoru št. 1, z atrijem,
v velikosti 43,40 m2, na Trgu Dušana Kvedra 8, Maribor, ki stoji na parceli št.
1753/7, pripisani pri vl. št. 57, k.o. Sp.
Radvanje, zastavna pravica v korist upnice
Poštne banke Slovenije, d.d., Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 18,500.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 7. 2001
Z 2001/00610
IZ-10035
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr.
št. SV 564/2001 z dne 4. 7. 2001, s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/00610 z dne 26. 7. 2001 odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega stanovanje št. 10, tip
F, v lameli A, mansarda, v izmeri 93,5 m2 in
9,9 m2 balkon, skupaj 103,4 m2, s pripadajočim shrambnim boksom št. A10 v izmeri
4,8 m2 s solastninsko pravico na skupnih
prostorih, delih in napravah objekta, na zemljišču, na katerem stoji objekt in funkcionalnem zemljišču v novo zgrajenem poslovno-stanovanjskem objektu Radvanje I v Mariboru, ob Pohorski cesti, stoječem na zemljišču parc. št. 1066, 1067/1, 1067/2,
1068/1, k.o. Zg. Radvanje, ki je last dolžnika do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 58/01 z dne 20. 6. 2001, sklenjene med Kograd Gradnje, proizvodnja,
storitve in trgovina, d.o.o., kot prodajalcem
in dolžnikom kot kupcem, v korist upnice
Nove kreditne banke Maribor, d.d., s sedežem v Mariboru, Vita Kraigherja 4, v višini
4,300.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 7. 2001
Z 62/2001
IZ-9968
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.
Z 62/2001, ki ga je dne 5. 7. 2001 izdalo
Okrajno sodišče v Murski Soboti, je bila
ustanovljena na poslovnih prostorih, ki so
označeni kot “inkubator” v neto površini
643,99 m2 in poslovnih prostorih v prvem
nadstropju, površine 86,95 m2 ter pripadajočega zemljišča dvorišča parc. št.
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3939/15, k.o. Murska Sobota, okvirne površine 418,02 m2, obstoječe infrastrukture
ter 25 KW električne energije iz transformatorske postaje, ki leži na parc. št. 3939/15,
k.o. Murska Sobota, s solastniškim deležem na skupnih prostorih in napravah ter na
funkcionalnem zemljišču poslovnega objekta, ki so last dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe in vknjižbenega dovoljenja z
dne 8. 5. 2001, sklenjene s prodajalko Mestno občino Murska Sobota, zastavna pravica v korist upnice Probanke, d.d., Maribor,
Gosposka ulica 23, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 30,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 7. 2001
Z 71/2001
IZ-10419
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.
Z 71/2001, ki ga je dne 3. 8. 2001 izdalo
Okrajno sodišče v Murski Soboti, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 120, v površini 27,1 m2, v I. nadstropju, v objektu 2, v
stavbi v Moravskih Toplicah, Ulica Ob Igrišču 3, ki ima naziv Hotel Vivat, Moravske
Toplice in stoji na parc. št. 3055, 3056,
3057, 3073/1 in 3074/1, vpisanih pri vl.
št. 1017, k.o. Moravske Toplice, ki je last
dolžnika in zastaviteljice, vsakega do polovice, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 4. 7. 2001 s prodajalcem
Počitek-Užitek, d.o.o., Moravske Toplice,
zastavna pravica v korist upnice Pomurske
banke, d.d., Murska Sobota, Bančna skupina NLB Murska Sobota, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 8. 2001
Z 75/2001
IZ-9985
Na podlagi sklepa opr. št. Z 75/2001,
ki ga je dne 6. 7. 2001 izdalo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena na:
– delu poslovne zgradbe, ležeče na parc.
št. 854/2, vpisane v vl. št. 1954, k.o. Nova
Gorica, v izmeri 132 m2 (dva boksa dimenzij
11 m x 6 m) in delu poslovne zgradbe, ležeče na parc. št. 854/18, vpisani v vl. št. 1964,
k.o. Nova Gorica, v izmeri 144 m2, in sicer v
pritličju 72 m2 (dva boksa dimenzij 6 m x 6
m), in v prvem nadstropju 72 m2 (dva boksa
dimenzij 6 m x 6 m) v legi, razmejitvi in izmeri
z oznako boks št. 11 in 12, vse skupaj v
izmeri 276 m2, skupaj s pripadajočimi prostori in napravi, ki služijo objektu kot celoti, ki
jih je dolžnik pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 30. 6. 1998, sklenjene s
prodajalcem Meblo Pohištvo Nova Gorica
d.o.o., Industrijska 5, ter aneksa z dne
12. 11. 1999 h kupoprodajni pogodbi z dne
30. 6. 1998, ter
– delu poslovne zgradbe ležeče na parc.
št. 854/96, zdaj vpisani v vl. št. 1954, k.o.
Nova Gorica, v izmeri 166,32 m2, v legi,
razmejitvi in izmeri z oznako boks št. 1 kot
izhaja iz projekta Poslovno trgovskega objekta, izdelanega s strani Projekt d.d. Nova
Gorica, skupaj s pripadajočimi prostori in
napravami, ki služijo objektu kot celoti, ki jih
je dolžnik pridobil na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 4. 4. 2001, sklenjene s
prodajalcem Meblo Pohištvo Nova Gorica
d.o.o., Industrijska 5, Nova Gorica, ki je last
dolžnika Commerce Gorica d.o.o. Nova Gorica, zastavna pravica v korist upnice Nove
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KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v višini 7,000.000 SIT s pripadajočimi
obrestmi in ostalimi pripadki ter ostalimi pogoji po notarskem zapisu SV 308/01.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 7. 2001
Z 69/2001
IZ-9990
Na podlagi sklepa opr. št. Z 69/2001,
ki ga je dne 6. 7. 2001 izdalo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena na
poslovnem prostoru 1/M, v izmeri 52,95 m2
in polovici loggie v izmeri 4,02 m2, ki se
nahaja v tretjem nadstropju - mansardnem
delu objekta Obrtnega doma v Novi Gorici,
ul. Gradnikove brigade 6, stoječega na
parc. št. 658/1 in 670/16, k.o. Nova Gorica, ki ga je pravni prednik zastavitelja družba
MKM B-Trade d.o.o. Nova Gorica, pridobila od prodajalca SGP Primorje p.o. Ajdovščina, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. S-25/92, ki je last zastavitelja Termomax
d.o.o. Nova Gorica, zastavna pravica v korist upnice Banke Vipa d.d. Nova Gorica, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
3,654.916 SIT s pripadajočimi obrestmi in
ostalimi pripadki ter ostalimi pogoji po notarskem zapisu SV 488/01.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 7. 2001
Z 77/2001
IZ-9991
Na podlagi sklepa opr. št. Z 77/2001,
ki ga je dne 6. 7. 2001 izdalo Okrajno sodišča v Novi Gorici, je bila ustanovljena na
stanovanju št. S 1.6, v prvem nadstropju v
poslovno stanovanjskem objektu v Šempetru pri Gorici, Cesta Prekomorskih brigad
62/a, stoječem na parc. št. 2755, k.o.
Šempeter, stanovanje v izmeri 58,50 m2 s
pripadajočo kletjo št. S 1.6, v izmeri
3,90 m2 in garažnim boksem št. 44, v izmeri 12,50 m2, ki ga je dolžnik pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 49-19/96 z
dne 30. 8. 1996, sklenjene s prodajalcem
Kmetijstvo Vipava, Agrogorica, Šempeter pri
Gorici, ki je last dolžnika Kleč Bogomirja
s.p., Kleč Proizvodnja in marketing, Nova
Gorica, zastavna pravica v korist upnice Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,000.000 SIT s pripadajočimi
obrestmi in ostalimi pripadki ter ostalimi pogoji po notarskem zapisu SV 249/2001.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 7. 2001
IV R 141/99
IZ-10021
Na podlagi sklepa o zavarovanju za zavarovanje denarne terjatve opr. št. IV R
141/99 z dne 6. 1. 2000, je na stanovanju
št. 09, v izmeri 57,20 m2, v drugem nadstropju stanovanjskega bloka v Novem mestu, Ulica Slavka Gruma 56, ki stoji na parc.
št. 877/3, k.o. Šmihel pri Novem mestu, s
pripadajočo solastninsko pravico na funkcionalnem zemljišču ter skupnih delih, objektih in napravah, ki ga je dolžnik in zastavitelj
Janez Dragan pridobil na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene s prodajalcem Drkušić
Markom, z rubežem pridobljena zastavna
pravica v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2, za
znesek 2,547.025 SIT s pp, razvidnimi iz
citiranega sklepa o zavarovanju proti dolžnikoma Pavli Kralj, Ul. Slavka Gruma 68, No-
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vo mesto in Janezu Draganu, Črmošnjice
pri Stopičah 54.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 14. 6. 2001
Z 2001/00089
IZ-10014
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00089, ki ga je dne 13. 7. 2001 izdalo Okrajno sodišče v Piranu, je bila ustanovljena ter ustanovitvijo zastavne pravice in
prepovedjo odtujitve in obremenitve nepremičnine razen v korist upnika ter zaznambo
izvršljivosti terjatve s tem, da se opravi rubež
nevknjižene nepremičnine, in sicer v naravi
poslovnem prostoru, lociranem v pritličju novega zdravstvenega doma, stoječega na
parc. št. 2042, 1640, 1639, 2043,
2354/1, 1641/1, 2018 in 1643/3, vse k.o.
Izola, in sicer lokal št. 6, v skupni izmeri
62,85 m2, ki zajema zobno ordinacijo v izmeri
38,40 m2, pomožne prostore: vetrolov v
izmeri 3,30 m2, garderobo s shrambo v izmeri 5,06 m2 in sanitarije v izmeri 5,76 m2 ter
eno parkirno mesto v garažni hiši v kletni
etaži pod poslovnimi prostori, vključno s solastninsko pravico vseh skupnih delov in naprav objekta ter funkcionalnega in stavbnega
zemljišča, ki je last zastavne dolžnice, vse v
korist upnice Banke Koper d.d., Koper, Pristaniška 14, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 7,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 13. 7. 2001
Z 2001/024
IZ-9989
Okrajno sodišče v Postojni v zadevi zavarovanja denarne terjatve upnika Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
ki ga zastopa Janez Goličič ter dolžnika Željko Starc iz Kopra, Kozlovičeva 21 in Renata
Česenj Starc iz Medvod, Škofjeloška c. 21
ter zastavitelja Zoran Zakič in Alenka Zakič iz
Postojne, Kidričevo naselje, zaradi ustanovitve zastavne pravice na podlagi sporazuma o
zavarovanju denarne terjatve, sklenjenega pri
notaju Miru Košaku iz Ljubljane pod št. SV
949/01 z dne 6. 6. 2001 in sklepa tega
sodišča, opr. št. Z 2001/024 z dne 21. 6.
2001, objavlja rubežni zapisnik, sestavljen
na naroku pred Okrajnim sodiščem v Postojni, dne 21. 6. 2001.
V korist izvršljive terjatve upnika Bank
Austria Creditanstalt d.d., Ljubljana, Šmartinska 140, se zaznamuje rubež na nepremičnini, ki ni vknjižena v zemljiški knjigi, na
stanovanju št. 10, v stanovanjski hiši v Postojni, Kidričevo naselje 24, v skupni izmeri
49,47 m2, na parc. št. 896, vpisane v zk.
vl. 1802, k.o. Postojna.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 21. 6. 2001
Z 15/2001
IZ-9971
Okrajno sodišče na Ptuju je po okrajnem
sodniku posamezniku Benjaminu Auerju na
podlagi sporazuma o zavarovanju denarne
terjatve po 250. členu ZIZ, sklenjenega z
notarskim zapisom notarke Marije Škovrlj iz
Ptuja, opr. št. SV 17/2000 z dne 10. 1.
2000, v izvršilni zadevi predlagateljev upnice Nove Kreditne banke d.d. Maribor, Podružnice Ptuj, ki jo zastopa Stanka Greifoner iz Ptuja in dolžnice, ki je hkrati zastaviteljica Valerija Šaško, v postopku za zavarovanje denarne terjatve z zastavno pravico na

premičnih stvareh, na podlagi sporazuma
strank, dne 10. 1. 2000 sklenilo:
na podlagi navedenega notarskega zapisa se za zavarovanje denarne terjatve upnice Nove kreditne banke d.d. Maribor, Podružnice Ptuj, do dolžnice Valerije Šaško,
roj. 18. 10. 1962, Kvedrova ul. št. 3, Ptuj,
v višini 13,547.146 SIT s pp, po pogodbi o
dolgoročnem posojilu, sklenjeni med upnico in dolžnico št. 99027-29 z dne 28. 12.
1999, se dovoli in odreja popis stvari v korist upnice, ki so last dolžnice, in sicer poslovne prostore v I. nadstropju, prostor št.
A2, v izmeri 74,61 m2, ter sorazmerni delež
skupnih prostorov št. SA, v izmeri
14,435 m2 ter prostorov št. SC, v izmeri
1,365 m2, v poslovno-stanovanjskem objektu Drava, zgrajenem na parc. št. 1116/1,
1116/2, 1116/3, 1116/4, 1116/5,
1117, 1113/3, 1113/4 in 1115/1, vse
pripisane k vl. št. 646, k.o. Ptuj, katerih
lastnica v celoti je dolžnica Valerija Šaško,
roj. 18. 10. 1962, stanujoča Kvedrova ul.
št. 3, Ptuj, na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene med dolžnico in Gradbenim podjetjem Ptuj, Osojnikova ul. št. 9, Ptuj, št.
29/99-SM-I/A2 z dne 20. 12. 1999.
S popisom pridobi upnica zastavno pravico na navedenih stvareh in pravico prepovedi odtujitve in obremenitve v njeno korist.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 10. 1. 2000
Z 12/2000
IZ-9972
Okrajno sodišče na Ptuju je po okrajnem
sodniku posamezniku Benjaminu Auerju na
podlagi sporazuma o zavarovanju denarne
terjatve po 250. členu ZIZ, sklenjenega z
notarskim zapisom notarke Marije Škovrlj iz
Ptuja, opr. št. SV 20/2000 z dne 10. 1.
2000, v izvršilni zadevi predlagateljev upnice Nove kreditne banke d.d. Maribor, Podružnice Ptuj, ki jo zastopa Stanka Greifoner iz Ptuja in dolžnik, ki je hkrati zastavitelj
Aljoša Toš, v postopku za zavarovanje denarne terjatve z zastavno pravico na premičnih stvareh, na podlagi sporazuma strank,
dne 10. 1. 2000 sklenilo:
na podlagi navedenega notarskega zapisa se za zavarovanje denarne terjatve upnice Nove kreditne banke d.d. Maribor, Podružnice Ptuj, do dolžnika Aljoša Toša, roj.
28. 3. 1962, Langusova ul. št. 24, Ptuj, v
višini 23,794.787,50 SIT s pp, po pogodbi
o dolgoročnem posojilu, sklenjeni med upnico in dolžnikom št. 99025/67 z dne
24. 12. 1999, se dovoli in odreja popis
stvari v korist upnice, ki so last dolžnika, in
sicer poslovne prostore v I. nadstropju, prostor št. C1, v izmeri 96 m 2, in št. C1, v
izmeri 51,32 m2, ter sorazmerni delež skupnih prostorov št. SA, v izmeri 10,115 m 2
ter prostorov št. SC, v izmeri 1,365 m2, v
poslovno-stanovanjskem objektu Drava,
zgrajenem na parc. št. 1116/1, 1116/2,
1116/3, 1116/4, 1116/5, 1117,
1113/3, 1113/4 in 1115/1, vse pripisane k vl. št. 646, k.o. Ptuj, katerih lastnik v
celoti je dolžnik Aljoša Toš, roj. 28. 3.
1962, stanujoč Langusova ul. št. 24, Ptuj,
na podlagi prodajnih pogodb, sklenjenih
med dolžnikom in Gradbenim podjetjem
Ptuj, Osojnikova ul. št. 9, Ptuj, št.
24/99-SM-I/C1 z dne 20. 12. 1999 in št.
32/2000-SM-I/C1 z dne 3. 1. 2000.
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S popisom pridobi upnica zastavno pravico na navedenih stvareh in pravico prepovedi odtujitve in obremenitve v njeno korist.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 10. 1. 2000
Z 8/2000
IZ-9973
Okrajno sodišče na Ptuju je po okrajnem
sodniku posamezniku Benjaminu Auerju na
podlagi sporazuma o zavarovanju denarne
terjatve po 250. členu ZIZ, sklenjenega z
notarskim zapisom notarke Marije Škovrlj iz
Ptuja, opr. št. SV 16/2000 z dne 7. 1.
2000, v izvršilni zadevi predlagateljev upnice Nove kreditne banke d.d. Maribor, Podružnice Ptuj, ki jo zastopa Stanka Greifoner iz Ptuja in dolžnik, ki je hkrati zastavitelj
Branko Jerkovič, v postopku za zavarovanje
denarne terjatve z zastavno pravico na premičnih stvareh, na podlagi sporazuma
strank, dne 7. 1. 2000 sklenilo:
na podlagi navedenega notarskega zapisa se za zavarovanje denarne terjatve upnice Nove kreditne banke d.d. Maribor, Podružnice Ptuj, do dolžnika Branka Jerkoviča, roj. 24. 1. 1962, stanujoč Volkmejeva
cesta št. 29, Ptuj, v višini 13,547.146 SIT s
pp, po pogodbi o dolgoročnem posojilu,
sklenjeni med upnico in dolžnikom št.
99029-82 z dne 28. 12. 1999, se dovoli in
odreja popis stvari v korist upnice, ki so last
dolžnika, in sicer poslovne prostore v I. nadstropju, prostor št. A1, v izmeri 52,01 m2,
prostor A1, v izmeri 22,60 m2, ter sorazmerni delež skupnih prostorov št. SA, v izmeri
14,435 m2 ter prostorov št. SC, v izmeri
1,365 m2, v poslovno-stanovanjskem objektu Drava, zgrajenem na parc. št. 1116/1,
1116/2, 1116/3, 1116/4, 1116/5,
1117, 1113/3, 1113/4 in 1115/1, vse
pripisane k vl. št. 646, k.o. Ptuj, katerih
lastnik v celoti je dolžnik Branko Jerkovič,
roj. 24. 1. 1962, Ptuj, Volkmerjeva cesta
št. 29, na podlagi dveh prodajnih pogodb,
št. 28/99-SM-I/A1 z dne 20. 12. 1999 in
št. 37/2000-SM-I/A1 z dne 3. 1. 2000,
sklenjenih s prodajalcem Gradbenim podjetjem Ptuj, Osojnikova ul. št. 9, Ptuj.
S popisom pridobi upnica zastavno pravico na navedenih stvareh in pravico prepovedi odtujitve in obremenitve v njeno korist.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 7. 1. 2000
Z 00/48
IZ-10036
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Radovljici opr. št. Z 00/48 z dne 22. 6. 2000,
je bila premičnina – traktor znamke John
Deere, tipa 3400 X, številka motorja
CD3049T240396, leto izdelave 1995, oblika in namen karoserije – kmetijski, barve
S6M, reg. označba KR A6-05, št. prometnega dovoljenja S 2933190, ki je v lasti in posesti dolžnika in zastavitelja Vilka Babiča, stanujočega Brezje 6, Brezje, zarubljena v korist
upnice SKB banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje njegove denarne terjatve
v znesku 2,500.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 22. 6. 2000
Z 99/00020
IZ-9963
V postopku zavarovanja denarne terjatve
upnika Hypo leasing Celje d.o.o., Ljubljanska 20, Celje, ki ga zastopa odvetnica Ma-

teja Nendl iz Celja, do dolžnika Draga Krajnca, Košnica 25 e, Celje, je bila po sklepu
naslovnega sodišča opr. št. Z 99/00020 z
dne 21. 5. 2001, za zavarovanje upnikove
denarne terjatve v višini 993.241,17 ATS s
pp, v korist upnika na nepremičnini dolžnika, ki v zemljiški knjigi še ni vpisana, in sicer
stanovanja št. 17, v izmeri 51,45 m2, v II.
nadstropju stanovanjske hiše Dramlje 9b,
katerega lastnik je dolžnik in zastavitelj, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. 112/92
z dne 17. 8. 1992, ustanovljena z rubežem
dne 21. 5. 2001 zastavna pravica. Rubež
ima pomen vknjižbe zastavne pravice. Dolžnik in zastavitelj je dolžan po vpisu nepremičnine, ki je predmet zastavne pravice, v
zemljiško knjigo vpisati zastavno pravico za
terjatev, ki je predmet zavarovanja, in prepoved odtujitve in obremenitve v zemljiško
knjigo.
Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 21. 5. 2001
In 01/00018
IZ-9969
Okrajno sodišče Šmarje pri Jelšah je v
skladu s sklepom opr. št. In 01/00018 z
dne 14. 3. 2001, v izvršilni zadevi upnika
Diners Club SLO d.o.o., Dunajska 129,
Ljubljana, proti dolžnici Aniti Miklaužič, Steklarska 23, Rogatec, zaradi izterjave
322.719 SIT s pripadki, opravilo popis in
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo (člen 211/III ZIZ) - stanovanja
dolžnice št. 11, v III. nadstropju stanovanjske stavbe na Steklarski 23 v Rogatcu, v
skupni izmeri 55,39 m2, sestoječe na parc.
št. 284, v vl. št. 58, k.o. Rogatec, katerega
lastnica je postala dolžnica na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z
dne 15. 10. 1993, št. 36101-52/93-4/2
med Občino Šmarje pri Jelšah kot prodajalko in dolžnico kot kupnico.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 4. 6. 2001
IN 44/2001
IZ-10012
Na podlagi sklepa opr. št. In 44/2001 z
dne 12. 4. 2001, ki ga je izdalo Okrajno
sodišče v Trbovljah, je bilo enosobno stanovanje št. 5, v izmeri 43,50 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju stanovanjske hiše
Pot Vitka Pavliča 17 v Hrastniku in ki je last
dolžnice Milene Gotz, Naselje Aleša Kaple
7/B, Hrastnik, dne 25. 5. 2001, zarubljeno
v korist upnika Antona Murna s.p., Zastavljalnica Litija, Trg svobode 2, Litija, zaradi
izterjave 2,742.450 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 9. 7. 2001
IN 43/2001
IZ-10013
Na podlagi sklepa opr. št. IN 43/01 z
dne 17. 4. 2001, ki ga je izdalo Okrajno
sodišče v Trbovljah, je bilo enoinpolsobno
stanovanje št. 19, Log 3, Hrastnik, v izmeri
43,10 m2, ki ga je dolžnica kupila dne
5. 10. 1993, ko je s prodajalcem Jutranjko
Sevnica, Radna 3, sklenila kupoprodajno
pogodbo št. 103, dne 6. 7. 2001, zarubljeno v korist upnice Jutranjska d.d. Sevnica,
Radna 3, zaradi izterjave 249.622 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 9. 7. 2001

Št.
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Z 242/2000
IZ-10030
V postopek zavarovanja denarne terjatve upnice Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Ljubljana, Trg Republike 2, do dolžnikov
Milana Kolarja, Metke Kolar in Matjaža Gorška, vsi stanujoči Tomšičeva 53, Velenje,
je bila po sklepu naslovnega sodišča opr.
št. Z 242/2000 z dne 23. 4. 2001, za
zavarovanje denarne terjatve upnice do dolžnika v višini 2,400.000 SIT s pripadki, v
korist upnice ustanovljena zastavna pravica na stanovanju, ki v naravi predstavlja
stanovanje v stanovanjski hiši na naslovu
Tomšičeva 53, Velenje, ki stoji na parc. št.
1863/11, k.o. Velenje, št. 9, v drugem
nadstropju, v skupni izmeri 73,76 m2, ki
obsega kuhinjo 10,68 m2, sobo 18,46 m2,
sobo 11,57 m 2, sobo 6,71 m2, sobo
6,52 m 2, hodnik 8,91 m2, WC 1,47 m2,
shrambo 1,01 m 2, kopalnico 3,79 m2, klet
1,72 m 2, balkon-teraso 1,30 m2 ter druge
prostore ter prostore skupne rabe – kolesarnico z nemehanizirano pralnico in sušilnico s sorazmernim deležem na skupnih
prostorih, delih in napravah stavbe ter stavbnem in funkcionalnem zemljišču, katerega lastnica je na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja 2798 št.
1698/09/93 – A z dne 20. 9. 1993 ter
aneksa k tej pogodbi z dne 23. 10. 2000,
zastaviteljica Kolar Natalija, Tomšičeva 53,
Velenje.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 19. 7. 2001
Z 42/2001
IZ-10032
V postopku zavarovanja denarne terjatve
upnika Karntner Sparkasse AG Celovec, Podružnice v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, do dolžnikov Mateja in Alenke Knez,
Kraigherjeva 6a, Velenje, je bila po sklepu
naslovnega sodišča opr. št. Z 42/2001 z
dne 6. 6. 2001, za zavarovanje denarne
terjatve upnika do dolžnikov v višini 900.000
ATS v SIT protivrednosti s pripadki, v korist
upnika ustanovljena zastavna pravica na stanovanju št. 2, v pritličju stanovanjske hiše v
Velenju, na naslovu Kraigherjeva 6a, v izmeri
66,81 m2, vključno s kletjo, balkonom, ki je
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 557/03/93-A z dne 17. 3.
1993, sklenjeni med prodajalcem RLV Velenje (Premogovnik Velenje) in kupcema
Alenko in Matejem Knez, last dolžnikov Alenke in Mateja Knez, vsakega do 1/2. Stanovanju pripada solastninski delež na skupnih
prostorih, delih objektih in napravah in funkcionalnem zemljišču večstanovanjske hiše
na naslovu Kraigherjeva 6a, Velenje (hiša
stoji na parc. št. 3187, vl. št. 800, k.o.
Velenje).
Okrajno sodišče v Velenju
dne 24. 7. 2001
Z 01/00047
IZ-9982
Okrajno sodišče v Žalcu je s sklepom
opr. št. Z 01/00047 z dne 30. 5. 2001, v
izvršilni zadevi upnika BKS-Leasing, Družba za leasing, fina. in trg. d.o.o. Ljubljana, ki ga zastopa odv. Borut Rangus iz
Ljubljane, zoper dolžnika Aleksandra Sršeta, Na zelenici 3, Prebold, zaradi zavarovanja upnikove denarne terjatve, z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini, ki
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ni vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi
sporazuma strank po 254. členu Zakona o
izvršbi in zavarovanju, opravilo rubež in popis nepremičnine, in sicer etažnega stanovanja v izmeri 30,42 m2, ki obsega predprostor 3,30 m2, sanitarje 3,85 m2, kuhinjsko nišo 3,72 m2, dnevno sobo 17,03 m2,
balkon 2,52 m2 in drvarnico v izmeri 2 m2,
v drugem nadstropju bloka B-II/1, na naslovu Zelenica 3, Prebold, ki leži na parc.
št. 277/2, k.o. Prebold, katerega lastnik
je zastavitelj Dušan Srše, na podlagi prodajne pogodbe z dne 22. 12. 1997, overjene pri notarju Marku Finku iz Celja pod
OV 4841/97.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 5. 7. 2001
Z 2001/00023
IZ-9983
Okrajno sodišče v Žalcu je s sklepom
opr. št. Z 2001/00023 z dne 9. 5. 2001,
v izvršilni zadevi upnika Raiffeisenkasse
Eberndorf, r.z. z o.j., 9141 Dobrla
vas/Eberndorf, Bahnstrasse 1, Avstrija, ki
jo zastopa notarka Sonja Kralj iz Slovenj
Gradca, zoper dolžnika Sebastjana Kopušarja, Šempeter 35, Šempeter v Savinjski
dolini, zaradi zavarovanja upnikove denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice
na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, na podlagi sporazuma strank po
254. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju
opravilo rubež in popis nepremičnine, in
sicer štirisobnega stanovanja v izmeri
95,69 m2, v I. nadstropju stanovanjske hiše Šempeter 35, sedaj Rimska cesta 83,
parc. št. 354, vl. št. 838 k.o. Šempeter, ki
obsega kuhinjo 7,85 m2, sobo 15,79 m2,
sobo 18,10 m2, sobo 14,32 m2, sobo
9,46 m 2, hodnik 6,75 m2, WC 1,07 m2,
kopalnico 5,56 m2, shrambo 1,83 m2, balkon 2,74 m2 in druge prostore 12,22 m2,
katere lastnik je dolžnik na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z
dne 14. 10. 1993, overjene pri notarju
Srečku Gabrilu pod OV št. 5433/99 z dne
13. 10. 1999.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 5. 7. 2001

Amortizacije
N 40/2001
AM-10460
Na predlog Odlazek Bojana, Goriška 1,
Celje, je bil pri tukajšnjem sodišču uveden
postopek za razveljavitev vrednostnih listin,
to je 2 začasnic št. 0000318 z dne 15. 9.
1995 za 151 delnic nominalne vrednosti za
vsako 1.000 SIT, v skupni vrednosti
151.000 SIT ter št. 0000318/B z dne
15. 3. 1996 za 427 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT, skupaj v vrednosti
427.000 SIT, ki jih je izdala delniška družba
Cetis Graf, d.d., Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 10. 7. 2001
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Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 47/2001
SR-9956
Okrajno sodišče na Jesenicah je po sodnici Ireni Mali v pravdni zadevi tožeče stranke Kajba Cvetke, Tratna 16, Globelno, ki jo
zastopa odvetnik Franc Pevec iz Šentjurja,
zoper toženo stranko Mrak Darka, Triglavska
cesta 65, Mojstrana, zaradi ugotovitve lastninske pravice na osebnem avtomobilu in upravičenju za prepis, dne 17. 7. 2001 sklenilo:
toženi stranki Darku Mraku se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni
zastopnik, odvetnik Stanislav Repovž z Jesenic, Tomšičeva 50.
Začasni zastopnik bo zastopal toženca vse
do takrat, dokler ne bo on ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 17. 7. 2001
P 142/98
SR-8129
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v pravdni zadevi tožeče stranke Republike Slovenije, Vlade Republike Slovenije, Servisa skupnih služb Vlade, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Novi Gorici, zoper toženo stranko Avgusta Šantaka,
neznanega bivališča, zaradi izpraznitve stanovanja, dne 17. 4. 2001 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
toženi stranki Avgustu Šantaku, neznanega
bivališča, postavi začasnega zastopnika, odvetnika Bruna Krivca iz Ajdovščine, Gregorčičeva ulica 42, ki bo toženo stranko zastopal v pravdni zadevi z opr. št. P 142/98,
vse dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 6. 2001
P 95/2000
SR-9957
Okrajno sodišče v Postojni je v pravdni
zadevi tožeče stranke Jožeta Jenčka, Predjama 23, Postojna, ki ga zastopa odvetnica
Vida Andrejašič iz Postojne, zoper toženo
stranko 1. Marijo Frank, Predjama 28, Postojna, 2. Danila Franka, Pretnarjeva 5, Postojna, 3. Gracijelo Frank, Pretnarjeva 5, Postojna, ki jih vse zastopa odvetnica Tatjana
Škrinjar iz Postojne ter 4. Lavro Tolaricco in
5. Gildo Tolaricco, neznanega bivališča, zaradi prenehanja pravice uporabe vode (pcto
300.000 SIT), na temelju določila 4. točke
drugega odstavka 84. člena ZPP, sklenilo:
– neznanima toženima strankama Lavri
Tolaricco in Gildi Tolaricco je postavilo začasno zastopnico, odvetnico Tatjano Škrinjar iz Postojne, Tržaška cesta 34/a.
Začasna zastopnica se postavlja, ker je
prebivališče toženk neznano, v pravdi pa nimata pooblaščenca, reden postopek s postavitvijo zakonitega zastopnika toženkama
pa bi trajalo predolgo, tako, da bi zaradi tega
lahko nastale škodljive posledice za tožnika.

Postavljena začasna zastopnica bo zastopala toženi stranki v postopku vse dotlej,
dokler toženki ali njun pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavilo skrbnika.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 7. 5. 2001
I 180/99
IZ-10422
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem sodiniku svetniku Silvestru Zagrajšku v
izvršilni zadevi upnice Dolenjske banke d.d.
Novo mesto, Ekspozitura Videm - Krško, ki
jo zastopa odv. Franc Pipan iz Sevnice, zoper dolžnika Matjaža Kostrevca, Naselje heroja Maroka 19, Sevnica, zaradi izterjave
162.420,60 SIT, v skladu z 82. členom Zakona o pravdnem postopku in 15. členom
Zakona o izvršilnem postopku sklenilo:
dolžniku Matjažu Kostrevcu, nazadnje stanujočem Naselje heroja Maroka 19, Sevnica, se postavi začasni zastopnik, odvetnik
Branko Derstvenšek, Glavni trg 27, Sevnica.
Začasni zastopnik bo v zgoraj navedenem izvršilnem postopku zastopal dolžnika,
dokler ne bo dolžnik ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler
ne bo Center za socialno delo sporočil, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 20. 7. 2001
I 505/2000
IZ-10423
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem sodniku svetniku Silvestru Zagrajšku v
izvršilni zadevi upnika Zavod kabelske televizije Sevnica, po odv. Francu Pipanu iz
Sevnice, zoper dolžnico Nado Močivnik,
NHM 10, Sevnica, zaradi izterjave 11.920
SIT, v skladu z 82. členom Zakona o pravdnem postopku in 15. členom Zakona o
izvršilnem postopku sklenilo:
dolžnici Nadi Močivnik, nazadnje stanujoči Naselje heroja Maroka 10, Sevnica, se
postavi začasni zastopnik, odvetnik Branko
Derstvenšek, Glavni trg 27, Sevnica.
Začasni zastopnik bo v zgoraj navedenem izvršilnem postopku zastopal dolžnico,
dokler ne bo dolžnica ali njen pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler
ne bo Center za socialno delo Sevnica sporočil, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 20. 7. 2001

Sodni register
vpisi po ZGD
Spremembe
LJUBLJANA
Rg-407448
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/04117 z dne 9. 9. 1999 pri subjektu
vpisa VALKARTON, podjetje za proizvod-
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njo in predelavo valovitega kartona, d.d.,
sedež: Tržaška cesta 1, 1370 Logatec,
pod vložno št. 1/06439/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5039860
Člana nadzornega sveta: Androjna Roman, izstop 7. 7. 1999 in Ručigaj Andrej,
izstop 7. 7. 1999.

Izbrisi
LJUBLJANA
Rg-10412
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 2001/08926 z dne 2. 8. 2001 pod
št. vložka 1/26079/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5893879
Firma: Aktiva Avant I, Pooblaščena investicijska družba d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: Aktiva Avant I d.d. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156 WTC
Osnovni kapital: 7.766,482.000 SIT
Ustanovitelj: Aktiva PDZO d.o.o. Ljubljana,
Dunajska 156, vložek: 7.662,732.000 SIT,
izstop 2. 8. 2001.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kralj
Boštjan, razrešen 2. 8. 2001.
Člani nadzornega sveta: Geršak Borut, Cajhen Janko in Rutar Primož, vsi izstopili 2. 8.
2001.
Skupščinski sklep: vpiše se sklep skupščine z dne 13. 3. 2001 o razdelitvi družbe: Aktiva Avant I Pooblaščena investicijska družba,
d.d., Ljubljana 156 - WTC (1/26079/00) na
Aktiva Avant Finančna družba, d.d., Ljubljana,
Dunajska 156 (1/34967/00) in Aktiva Avant I,
Pooblaščena investicijska družba, d.d. Ljubljana, Dunajska 156 (1/34971/00).
Razno: vpiše se prenehanje družbe Aktiva
Avant I Pooblaščena investicijska družba d.d.,
Ljubljana, Dunajska 156/WTC (1/26079/00)
zaradi razdelitve in ustanovitve novih družb:
Aktiva Avant Finančna družba, d.d., Ljubljana,
Dunajska 156 1/34967/00 in Aktiva Avant I,
Pooblaščena investicijska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 156 (1/34971/00). Pravni
pouk: proti sklepu je dopustna pritožba v roku
8 dni od objave. Pritožbo je treba vložiti pri
tem sodišču v dveh izvodih. Prepozno vloženo pritožbo zavrne sodišče s sklepom. Pritožba bo predložena v rešitev Višjemu sodišču v
Ljubljani.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
CELJE
Srg 1439/2001
Rg-10461
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljev - družbenikov družbe z omejeno

Št.

odgovornostjo Adler, trgovina, zastopstva,
storitve, posredništvo, d.o.o., Florjan 253,
Šoštanj, za vpis prenehanja družbe po skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep:
družba Adler, trgovina, zastopstva, storitve, posredništvo, d.o.o., Florjan 253,
Šoštanj, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima dva družbenika, in sicer Štefan Andrejo in Bukovič Jankota, oba Florjan
253, Šoštanj, ki prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Premoženje družbe se razdeli med
družbenika po sklepu družbenikov.
Sklep sta sprejela družbenika dne 19. 6.
2001.
Zoper sklep je 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 Celju
dne 31. 7. 2001

KOPER
Srg 1788/2001
Rg-10464
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba M.A.I. Zunanja in notranja trgovina, d.o.o., Koper, Ferrarska 14,
6000 Koper, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1/2100/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 20. 6. 2001.
Družbenika Alojz Mahne iz Škofij, Zgornje Škofije 54 E in Ivan Mohar iz Kopra,
Obrtniška ulica 8, izjavljata, da so poplačane vse obveznosti družbe da družba ni imela zaposlenih delavcev in da prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenika sorazmerno z deležem v družbi.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 10. 8. 2001
Srg 1660/2001
Rg-10465
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba AO-ELEMENTI, trgovina in računovodstvo, d.o.o., Pristaniška 8, 6000
Koper, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/3544/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
18. 5. 2001.
Družbenika Viljem Šale iz Ankarana, Bevkova ulica 42 in Ekonomski biro svetovanje,
projektiranje, knjigovodstvo, d.o.o., iz Kopra, Pristaniška 8, izjavljata, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena
vsa razmerja z delavci in da prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenika sorazmerno z deležem v družbi.
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Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 10. 8. 2001
Srg 904/2001
Rg-10468
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba DOMUS – arhitektni atelje,
d.o.o., Koper, Lazaretska 6, je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1/2555/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 12. 3. 2001.
Družbenika Baraga Gordana, stanujoča
v Izoli, Ulica Emilija Driolija 11 in Pahulje
Bojan, stanujoč v Kopru, Krožna cesta 44,
izjavljata, da družba nima zaposlenih delavcev, nima neporavnanih zapadlih obveznosti, ima urejena vsa razmerja s tretjimi. V
primeru, da denarna sredstva za poplačilo
vseh morebitnih preostalih obveznosti
družbe na žiro račun ne bodo zadoščala, se
družbenika družbe obvezujeta solidarno kriti obveznosti družbe, za kar jamčita z vsem
svojim premoženjem.
Po vpisu prenehanja in izbrisa družbe se
sredstva in obveznosti do virov sredstev prenesejo na družbenika, kot sledi:
– nepremičnino družbe, poslovni prostor v
izmeri 31,40 m2, ki je označen s številko 9, v
načrtu stavbe obarvan z oken polno črto, ki se
nahaja v pritličju poslovne stavbe v Kopru,
Ankaranska cesta št. 7, ki stoji na parceli št.
1570/3 in je vpisan v osnovnem vložku št.
1197 in v podvložku št. 1197/5, k.o. Koper,
v korist družbe DOMUS – arhitektni atelje,
d.o.o., Koper, se prenese na družbenika Pahulje Bojana, stanujočega v Kopru, Krožna
cesta 44, pri čemer družbenika izrecno dovoljujeta, da se pri navedenem vložku na podlagi
notarskega zapisnika in sklepa o izbrisu
družbe iz sodnega registra na predlog navedenega družbenika etažna lastnina vpiše v korist navedenega družbenika do celote;
– službeno vozilo Alfa Romeo tip št. 156
1.6. TS, z registrsko označbo KP 66-46P,
se prenese na družbenico Baraga Gardano, stanujočo v Izoli, Ulica Emilija Driolija
11, pri čemer se na podlagi tega sklepa in
sklepa o izbrisu družbe iz sodnega registra
na predlog navedene družbenice opravi prepis na prometnem dovoljenju vozila št.
135687 z dne 15. 4. 1998, izdanega pri
Upravni enoti Koper;
– preostalo premoženje družbe, ki ga sestavljajo druga osnovna sredstva, drobni inventar in zaloge materiala ter morebitne terjatve do tretjih, se prenesejo na družbenika
Pahulje Bojana.
Po poplačilu vseh obveznosti družbe ter
njenega izbrisa iz sodnega registra se preostala denarna sredstva na žiro račun družbe
prenesejo družbenikoma na njihova računa.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 16. 8. 2001
Srg 1210/2001
Rg-10470
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
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družba ANDRE HISTRIA, posredništvo
pri prodaji in trgovina na debelo, d.o.o.,
Ferrarska ulica 30, Koper, ki je vpisana
pri tem sodišču pod vložno št. 1/5548/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 7. 5. 2001.
Družbenik ANDRE’ & Cie S.A., s sedežem v Chemin du Messidor 7, Lozana, Švica, izjavlja, da družba nima zaposlenih delavcev ter nima zato nikakršnih neporavnanih denarnih obveznosti ali obveznosti do
izpolnitve kakršnekoli druge obligacije in tudi nima nobenih neurejenih oziroma nepoplačanih obveznosti ali neurejenih razmerij
do delavcev. Družbenik izjavlja tudi, da v
celoti prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih neporavnanih obveznosti
družbe, če bi se le-te kasneje pojavile in jih
bo poravnal iz svojega premoženja.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se osnovni kapital družbe prenese v celoti na naslov družbenika.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 16. 8. 2001

KRANJ
Srg 1800/2001
Rg-10467
Družba AVOS, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Kranj, s sedežem Gubčeva
5, Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/4977/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Štimac Braco Josip, Gubčeva 5, Kranj.

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Društvo “Projekt Človek, Malenkova 11,
1000 Ljubljana, preklicuje štampiljko okrogle oblike premera 2,5 cm z napisom
DRUŠTVO Malenškova 11, Ljubljana in v
sredini PROJEKT ČLOVEK (brez številke).
Ob-54656
FINANCE d.o.o., Šišenska 23, Ljubljana,
štampiljko oglate oblike z vsebino: FINANCE
Podjetje za finančno-računovodske storitve
d.o.o., 61000 LJUBLJANA. gnx-64973
KURJI TAT d.o.o., Tbilisijska 59, Ljubljana, štampiljko ovalne oblike z vsebino KURJI TAT, d.o.o., LJUBLJANA. gnc-64894
LESTRO-LEDINEK d.d., Bohovska cesta 19/a, Hoče, štampiljko z napisom LESTRO LEDINEK podjetje za proizvodnjo lesnoobdelovalnih strojev in orodij d.d. SLO2311 Hoče Bohovska 19a, na desni strani
je logotip podjetja. gnd-65026
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Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 8. 8. 2001

Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 4. 2001

KRŠKO
Srg 265/95
Rg-202219
Okrožno sodišče v Krškem kot registrsko sodišče na predlog predlagateljice Iskra, Industrijska elektronika Indel, Kostanjevica na Krki d.o.o., Krška cesta 8, za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra objavlja, da je s
sklepom št. Srg 265/95 z dne 2. 2. 1998
razveljavilo sklep o prenehanju družbe Iskra, Industrijska elektronika Indel, Kostanjevica na Krki d.o.o., Krška cesta 8,
po skrajšanem postopku z dne 1. 12.
1995.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 5. 3. 1998

MARIBOR
Srg 573/2001
Rg-15
Družba WČR, založništvo in storitve,
d.o.o., Mlinska 22, Maribor, katere
družbenik je K.U.K. Medien Beteiligungsgesellschaft M.B.H., Muthg. 2, Dunaj, Avstrija, po sklepu družbenika družbe z dne
18. 1. 2001, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel K.U.K. Medien Beteiligungsgesellschaft M.B.H.

Priglasitveni list
Aljančič Primož, Loka 63, Tržič, obrtno
dovoljenje, št. 055034/0952/00-68/1995,
izdano dne 6. 3. 1995. gno-65207
Arnečič Anton, Kokolova 4, Ptuj, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 046176, izdana dne 6. 3. 1995. gnv-65050
Avda Borut s.p., Sp. Dobrenje 31, Pesnica pri Mariboru, priglasitveni list, opravilna št. 064-5253/94, izdan dne 8. 9. 1997.
gnz-64546

NOVA GORICA
Srg 1131/2001
Rg-10466
Družba JOY, Ekonomske storitve, trgovina in svetovanje, d.o.o., Nova Gorica, s sedežem Gradnikove brigade 53,
5000 Nova Gorica, vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru št. reg. vl.
1-902-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne
7. 6. 2001.
Ustanovitelj družbe je Borjančič Janko,
Vrtojba, Pod Lazami 42, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od objave, sicer bo sodišče
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O
ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep
o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 8. 2001

nem dovoljenju, št. 003792/1459/0047/1995. gnb-65045
Horvat Jožef s.p., Pušča 91, Murska Sobota, obrtno dovoljenje, št. 274/0349/0046/1995 in odločbo, izdano dne 6. 3.
1995 pri OZS. gnf-65166
Kern Mitja, Zg. Stranje 46/c, Stahovica,
priglasitveni list, opravilna št. 15-1305/98,
izdan dne 17. 6. 1998. gni-64563
Matekovič Martin s.p., Vinogradniška
41, Metlika, priglasitveni list, opravilna št.
34000993, izdan dne 15. 11. 1993, izdala
DURS, izpostava Metlika. gnf-64720

Divjak Darko, Trstenjakova 5, Ptuj, obrtno dovoljenje, št. 045603/0721/0152/1995. gnc-65194

Matekovič Martin s.p., Vinogradniška
41, Metlika, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 011284/0092/00-44/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnx-64723

ENERGOPLAN d.d., Pod hribom 55,
Ljubljana,
obrtno
dovoljenje,
št.
034224/4137/00-37/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnk-64886

Nusdorfer Marija, Slap 4/b, Vipava, obrtno dovoljenje, št. 005940/0820/0011/1995 - reprezentativno obrtno dovoljenje, izdano dne 6. 3. 1995. gnn-64858

Fijačko Jožica s.p., Frizerstvo Joži, Ulica Sallaumines 4/a, Trbovlje, odločbo o
obrtnem dovoljenju, št. 039531/0049/0066/1995, izdana dne 6. 3. 1995 pri OZS.
gnt-64552

Paprotnik Ivana, Sp. trg 4/a, Lovrenc na
Pohorju, priglasitveni list, opravilna št. 0680293-94, izdan dne 25. 5. 1995. gnk-64861

Gašparin Marta s.p., frizerski salon, Prvomajska 44, Nova Gorica, odločbo o obrt-

Šuštaršič Terezija, Novomeška 20, Šentjernej, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
011571/0067/00-48/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnp-65206
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Potne listine
Adamović Nada, Poljanski nasip 54,
Ljubljana, potni list, št. AA 459599, izdala
UE Ljubljana. gni-64738
Adlešič Robert, Prežihova ulica 12, Brežice, potni list, št. BA 743690, izdala UE
Brežice. gnq-65155
Aljaj Hilda, Brezje 17, Dobje pri Planini,
potni list, št. BA 580453. gni-64963
Ambrožič Aleksandra Jožefa, Vojkov drevored 24, Ilirska Bistrica, potni list, št. AA
690832, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnc-64573
Avramović Vesko, Vrtnarija 12/a, Vrhnika, potni list, št. BA 804435. gng-65065
Baič Darijo, Neubergerjeva ulica 12,
Ljubljana, potni list, št. BA 876986, izdala
UE Ljubljana. gnv-64925
Batistič Aldo, Prvomajska ulica 36, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
74854, izdala UE Nova Gorica. gnv-65125
Batistič Simon, Vrtojba, 9. september
100, Šempeter pri Gorici, potni list, št. AA
638452, izdala UE Nova Gorica.
gnt-64602
Begić Ekrem, Zakotnikova ulica 1, Ljubljana, potni list, št. BA 860542, izdala UE
Ljubljana. gnl-65060
Benko Jakupčić Alojz, Gornji Slaveči 69,
Kuzma, potni list, št. BA 746214, izdala UE
Murska Sobota. gni-64813
Bezek Ana, Knezova ulica 6, Ljubljana,
potni list, št. AA 453224, izdala UE Ljubljana. gnb-65324
Bezek Viktor, Knezova ulica 6, Ljubljana, potni list, št. CA 35906, izdala UE Ljubljana. gne-65092
Bizjak Robert, Na griču 20, Idrija, potni
list, št. BA 250276. gns-64628
Brezigar Janko, Šolska ulica 31, Solkan, maloobmejno prepustnico, št. AI
147317, izdala UE Nova Gorica.
gnx-65123
Čaušević Amira, Smrjene 99/a, Škofljica, potni list, št. BA 841355, izdala UE
Ljubljana. gnk-65286
Črešnik Andrej, Studence 50, Žalec,
potni list, št. AA 863521, izdala UE Žalec.
gnc-64769
Čuk Aleš, Tbilisijska ulica 42, Ljubljana,
potni list, št. AA 762303, izdala UE Ljubljana. gni-65238
Ćavar Klementina, Rozmanova ulica 25,
Piran - Pirano, potni list, št. BA 576707,
izdala UE Piran. gnj-65137
Damjanović Marjeta, Majakovska 71, Požarevac, potni list, št. BA 372185.
gnd-65143
Djurić Goran, Pot na Fužine 27, Ljubljana, potni list, št. BA 885500, izdala UE
Ljubljana. gnt-64581

Dobrin Janko, Vodnikova cesta 4, Ljubljana, potni list, št. BA 972227, izdala UE
Ljubljana. gnb-65224
Dovečar Maksimiljan, Ul. Ruške čete 5,
Ruše, potni list, št. AA 7914. gnn-64758
Drobež Tomaž, Pečarjeva 12, LjubljanaČrnuče, potni list, št. AA 308070, izdala UE
Ljubljana. gnv-64975
Drofelnik Igor, Celjska cesta 36, Slovenj
Gradec, potni list, št. AA 372941, izdala UE
Slovenj Gradec. gni-64613
Đogić Ismet, Podvozna pot 16, Ljubljana, potni list, št. BA 44204, izdala UE Ljubljana. gnn-64783
Đuđić Benjamin, Hrušica 58, Jesenice,
potni list, št. BA 986003, izdala UE Jesenice. gns-65153
Ferrari Majda, Cankarjeva 80, Nova Gorica, potni list, št. CA 6639, izdala UE Nova
Gorica. gnz-65121
Ferrari Majda, Cankarjeva 80, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
136125, izdala UE Nova Gorica. gny-65122
Filimonović Gorazd, Brilejeva 13, Ljubljana, potni list, št. BA 901889, izdala UE
Ljubljana. gnt-64956
Filipović Rafo, Kidričevo naselje 22, Postojna, potni list, št. BA 839752, izdala UE
Postojna. gnm-65284
Florjančič Sonja, Brodarjev trg 6, Ljubljana, potni list, št. BA 206701, izdala UE
Ljubljana. gnx-64823
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Jurgec Jugoslav, Ulica Franca Baliča 12,
Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI 157811, izdala UE Nova Gorica. gnm-65134
Juvan Mateja, Suhadole 46/a, Komenda, potni list, št. AA 696382, izdala UE
Kamnik. gnl-64785
Kac Peter, Dražgoška ulica 12, Ljubljana, potni list, št. BA 708587, izdala UE
Ljubljana. gnr-65304
Kac Suzana, Dražgoška ulica 12, Ljubljana, potni list, št. BA 814525, izdala UE
Ljubljana. gno-65307
Kastelic Levin, Tomšičeva 8, Jesenice,
potni list, št. BA 321590, izdala UE Jesenice. gny-65247
Klančnik Tomaž, Robindvor 35, Dravograd, potni list, št. BA 848376, izdala UE
Dravograd. gnw-64999
Klepić Zoran, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
potni list, št. BA 788700, izdala UE Ljubljana. gnc-65294
Klokočovnik Frančiška, Škofja vas 3/b,
Škofja vas, potni list, št. AA 751699.
gnw-64749
Kocman Rozalija, Cesta proletarskih brigad 61, Maribor, potni list, št. AA 228346.
gns-64753
Kočevar Daniela, Cesta 4. maja 70, Cerknica, potni list, št. AA 686637. gnp-64656
Kočevar Franc, Cesta 4. maja 70, Cerknica, potni list, št. AA 490796. gns-64657

Golob Nejc, Spodnji Rudnik I/17, Ljubljana, potni list, št. BA 654592, izdala UE
Ljubljana. gni-65288

Komar Herman, Stržovo 10, Mežica,
potni list, št. AA 917073, izdala UE Ravne
na Koroškem. gne-64792

Golobič Geršak Helena, Jarška cesta
23, Ljubljana, potni list, št. AA 977384,
izdala UE Ljubljana. gnf-65241

Komar Jožefa, Stržovo 10, Mežica, potni list, št. BA 107051, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnd-64793

Gorinšek Nada, Mariborska 18, Slovenske Konjice, potni list, št. AA 847246, izdala UE Slov. Konjice. gnx-64598

Kosel Eva, Ulica na Grad 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 691706. gnc-65119

Groznik Robert, Miklošičeva ulica 4/d,
Domžale, potni list, št. AA 606773, izdala
UE Domžale. gnu-65251
Hočevar Petra, Loka 74, Loka pri Zidanem Mostu, potni list, št. BA 996818.
gnc-64919
Hozjan Štefan, Mala Polana 60, Velika
Polana, potni list, št. AA 101194, izdala UE
Lendava. gnt-64752
Hrast Veselko, Jančerjeva 10, Maribor,
potni list, št. AA 65075. gnx-64998
Hrovat Igor, Zofke Kvedrove 30, Ljubljana, potni list, št. AA 531740, izdala UE
Ljubljana. gng-65115

Kovač Marjan, Grad 78, Grad, potni list,
št. AA 420187, izdala UE Murska Sobota.
gnm-64834
Kozmus Alja, Kvedrova 3, Sevnica, potni
list, št. BA 642839. gno-64757
Kramberger Gregor, Zg. Duplek 181,
Spodnji Duplek, potni list, št. BA 872476.
gnz-64971
Krištof Simona, Bistrica ob Sotli 59/b,
Bistrica ob Sotli, potni list, št. AA 073698,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gni-64763
Kudra Goran, Preglov trg 4, Ljubljana,
potni list, št. BA 707006, izdala UE Ljubljana. gnj-65012

Imeri Aleš, Selce pri Moravčah 31, Moravče, potni list, št. BA 984586, izdala UE
Ljubljana. gnn-64908

Likar Vasja, V Mlinu 81, Šempeter pri
Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI
102323, izdala UE Nova Gorica.
gnb-65120

Jeretina Ani, Vir, Kuharjeva ulica 3, Domžale, potni list, št. AA 365565, izdala UE
Domžale. gnx-65323

Maksimović Danijel, Preglov trg 7, Ljubljana, potni list, št. BA 858366, izdala UE
Ljubljana. gnb-64920

Jošt Miha, Vrhe 54, Teharje, potni list,
št. BA 929787. gnq-65255

Marić Darko, Slap 1, Tržič, potni list, št.
BA 869214. gnp-64881
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Marjanović Bojan, Trubarjeva 7, Šmarje
pri Jelšah, potni list, št. BA 162440, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnx-65298

Ritlop Ivanka, Dunajska cesta 105, Ljubljana, potni list, št. AA 589007, izdala UE
Ljubljana. gnv-65300

Zdešar Jure, Ob Drobtinki 1, Notranje
Gorice, potni list, št. BA 973487, izdala UE
Ljubljana. gnv-65025

Marka Sonja, Klanc 19, Bovec, potni
list, št. AA 363301. gnz-64596

Rozman Darko, Endliherjeva ulica 4,
Ljubljana, potni list, št. BA 658901, izdala
UE Ljubljana. gnz-64921

Zelenik Stanko, Stojnci 9, Markovci, potni list, št. AA 853552. gnq-65180

Marković Drago, Svetelova 12, Maribor,
potni list, št. BA 787089. gnf-64741
Marković Marijan, Rosalnice 13, Metlika, potni list, št. BA 834590. gnw-64599
Megloba Ivan, Golnik 108, Golnik, potni
list, št. AA 37403. gne-64742
Mikložič Bojan, Bistra 4, Borovnica, potni list, št. BA 069584. gne-64817
Mirković Jagoš, Selanov trg 4, Ljubljana, potni list, št. BA 153012, izdala UE
Ljubljana. gnv-65325
Mitrović Edita, Tavčarjeva 1, Novo mesto, potni list, št. BA 812265. gnb-64595
Nadler Boštjan, Kmečka pot 18, Ljubljana, potni list, št. BA 591696, izdala UE
Ljubljana. gnd-65218
Nešič Suzana, Cankarjeva 20, Velenje,
potni list, št. BA 992024. gnn-64633
Neuert Vlasta, Brezje 43/a, Dobrova,
potni list, št. POOO12374. gnd-64893
Nikovska Karmen, Seidlova 22, Novo mesto, potni list, št. BA 405437. gnk-64961
Paljić Daliborka, Miren 121, Miren, maloobmejno prepustnico, št. AI 140573, izdala UE Nova Gorica. gnf-64941
Paljić Dana, Miren 121, Miren, maloobmejno prepustnico, št. AI 40128, izdala UE
Nova Gorica. gnd-64943
Pintarič Teja, Praprotnikova ulica 13,
Mozirje, potni list, št. BA 979985, izdala
UE Mozirje. gnp-64806
Plahuta Helena, Tolminskih puntarjev
2/a, Nova Gorica, potni list, št. BA 867116,
izdala UE Nova Gorica. gnc-64794
Plavčak Milan, Sp. Hajdina 141, Ptuj,
potni list, št. BA 309984. gnq-64805
Plevel Boris, Naselje Borisa Kidriča 3,
Metlika, potni list, št. AA 264043.
gnj-64612
Podhostnik Peter, Bratovševa ploščad
28, Ljubljana, potni list, št. BA 861093,
izdala UE Ljubljana. gng-65165

Rudel Bor, Smlednik 67/a, Smlednik,
potni list, št. BA 833893, izdala UE Ljubljana. gno-64782
Selinšek Drago, Sele pri Polskavi 10/a,
Pragersko, potni list, št. BA 220555.
gnr-64904
Soršak Marjan, Potrčeva ul. 12, Ljubljana, potni list, št. BA 334158, izdala UE
Ljubljana. gnw-65274
Stante Gregor, Tabor 6, Ljubljana, potni
list, št. BA 666272, izdala UE Ljubljana.
gny-64922
Suša Jan, Kamnica 53, Ljubljana, potni
list, št. BA 899938, izdala UE Ljubljana.
gnh-64789
Šešić Brigita, Tavčarjeva 1, Novo mesto, potni list, št. BA 921890. gny-64597
Šinkovec Urška, Sp. Kanomlja 55/a,
Spodnja Idrija, potni list, št. BA 651345.
gns-64907
Škraban Bernarda, Kroška ulica 51, Murska Sobota, potni list, št. AA 254031, izdala UE Murska Sobota. gnh-65164

Zelenko Jasmin Andrea, Pekre, Lackova
c. 177, Limbuš, potni list, št. BA 572399,
izdala UE Maribor. gny-64926
Zor Marija, Zlato polje 12/c, Kranj, potni
list, št. BA 423685. gnq-64905
Zorko Katarina, Celovška 161, Ljubljana, potni list, št. AA 872140, izdala UE
Ljubljana. gnn-64608
Zupanc Nika, Kuzmičeva 5, Ljubljana,
potni list, št. AA 872488, izdala UE Ljubljana. gnp-65310

Osebne izkaznice
Andrejka Ines, Gmajnice 101, Komenda, osebno izkaznico, št. 429578.
gnb-64695
Avsec Zdenka, Smrečnikova 32, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 610509.
gnh-64589
Bešić Vesna, Trebinjska 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 146178. gnf-65266

Šmalcelj Primož, Tominškova ulica 74,
Ljubljana, potni list, št. BA 898614, izdala
UE Ljubljana. gnl-65285

Bilandžić Dušan, Podplešivica 18, Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
658325. gnt-65302

Šmid Rok, Ulica Tončka Dežmana 6,
Kranj, potni list, št. BA 717539. gni-65088

Bizilj Vida, Dom upokojencev Tabor podružnica Poljane, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 275233. gnt-64577

Štimec Jože, Dolenji Lazi 50, Ribnica,
potni list, št. AA 738652. gnc-65269
Tepeš Konrad, Strmec 51, Šmarje pri
Jelšah, potni list, št. BA 323861, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gne-64967
Vasiljević Tadija, Pod kostanji 16, Celje,
potni list, št. BA 684026. gnb-64970
Venczel Edit, Dunajska cesta 103, Ljubljana, potni list, št. AA 672943, izdala UE
Ljubljana. gnl-65235
Veselnik Romana, Hrastovec 83, Zavrč,
potni list, št. BA 467216. gnm-64909

Bizjak Klavdija, Ogorevc 4/a, Štore,
osebno izkaznico, št. 553139. gns-64903
Boršnak Bojana, Leskovec 28, Škofja
vas, osebno izkaznico, št. 829594.
gnc-64594
Brumec Lovro, Industrijska ulica 28, Loče pri Poljčanah, osebno izkaznico, št.
870092. gnt-65177
Cafnik Katarina, Knafelčeva 13/b, Maribor, osebno izkaznico, št. 277252.
m-1569

Vesenjak Marjan, Polana 16/a, Hoče,
potni list, št. BA 582215. gnl-64910

Cimerman Špela, Prežganje 45, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 444562.
gnx-64698

Vidmar Maja, Pipanova 21, Šenčur, potni list, št. BA 924686. gnz-65321

Černe Boris, Dunajska 19, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 608981. gnr-64929

Premuš Snježana, Ul. Vala Bratina 5, Maribor, potni list, št. AA 660854, izdala UE
Maribor. gnz-64996

Vodišek Petra Nataša, Ul. Frankolovskih
žrtev 15, Celje, potni list, št. BA 189303.
gny-65147

Črnkovič Marko, Zg. Gameljne 26, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 25017.
gnu-64876

Prodan Mariza, Nova vas nad Dragonjo
3, Piran - Pirano, potni list, št. AA 408192,
izdala UE Piran. gnu-65126

Vogrič Miloš, Volčja Draga 89/g,
Volčja Draga, maloobmejno prepustnico,
št. AI 7721, izdala UE Nova Gorica.
gnf-64791

Čufar Bogdan, Gradnikova 121, Radovljica, osebno izkaznico, št. 850814.
gnj-64587

Podlesnik Oskar, Nusdorferjeva ulica
13, Ljubljana, potni list, št. P00040653.
gnk-64711

Radmanovič Matjaž, Dolga vas, Kočevska cesta 89, Kočevje, potni list, št. BA
825270, izdala UE Kočevje. gnn-64933
Rihtarec Nan, Trubarjeva 44, Ljubljana,
potni list, št. BA 556404, izdala UE Ljubljana. gnj-65287

Vozel Mitja, Pertizanski vrh 10, Trbovlje,
potni list, št. BA 351442. gnk-65236

Ćosić Jelena, Ul. Kozara 1, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št. 376917.
gnf-64966

Zakrajšek Matjaž, Dantejeva ulica 29, Piran - Pirano, potni list, št. AA 200035, izdala UE Piran. gnv-64600

Deutsch Kobe Mateja, Dolž, Lipnica 25,
Novo mesto, osebno izkaznico, št. 179910.
gnb-65099
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Dobrin Janko, Vodnikova cesta 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 640625.
gnv-65225

Humar Valter, Vrtojba, IX. september 52,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
67276. gnr-65108

Kramer Primož, Maroltova ulica 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 345081.
gnz-65071

Dragojević Milka, Ljubljanska 17, Izola Isola, osebno izkaznico, št. 747878.
gns-65103

Ilič Silva, Tavčarjeva 1, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 156045. gnd-64593

Krevzel Tina, Mali vrh 16/b, Šmartno ob
Paki, osebno izkaznico, št. 83989.
gnu-65001

Đorđević Saša, Cesta dveh cesarjev
104/V, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
427760. gnc-65144
Fidel Kristina, Senožeče 82/b, Senožeče, osebno izkaznico, št. 107767.
gnc-65069
Filipič Aljaž, Kočevska cesta 59, Kočevje, osebno izkaznico, št. 183151.
gnm-65084
Filipič Marija, Cven 62, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 644650. gnn-65133
Firbas Vlado, Moškanjci 76/a, Gorišnica, osebno izkaznico, št. 737565.
gnu-65101
Florjančič Ivana, Tribanska cesta 1, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
845109. gno-64807
Fric Zofija, Lokrovec 47, Celje, osebno
izkaznico, št. 610260. gno-65157
Fuks Ivan, XXX. divizije 12, Portorož Portorose, osebno izkaznico, št. 328969.
gni-65117
Gajšak Denis, Prade, Poljska pot 1, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
352614. gnf-64591
Galičič Aleš, Dragočajna 7/a, Smlednik,
osebno izkaznico, št. 161465. gnp-65081
Galjot Amalija, Velesovo 60, Cerklje na
Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
102449. gnt-65152
Gams Matjaž, Dolina 21, Lukovica, osebno izkaznico, št. S 000683822.
gnw-64899
Germ Miha, Makedonska 15, Maribor,
osebno izkaznico, št. 730772. gns-64528
Godina Jože, Zagorje 48, Pivka, osebno
izkaznico, št. 601450. gnk-64986
Gorše Robert, Rodica, Miševa ulica 14,
Domžale, osebno izkaznico, št. 287098.
gnl-65014
Gregorič Aljoša, Dobrava 10/a, Volčja
Draga, osebno izkaznico, št. 162503.
gnj-65112
Grum Jernej, Trnovski pristan 40, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 49744.
gnh-64914
Hočevar Petra, Loka 74, Loka pri Zidanem Mostu, osebno izkaznico, št. 440967.
gnd-64918
Homan Andrej, Okiškega ulica 20, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 687558.
gnb-64945
Horvat Boris, Ravenska ulica 26, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 303656.
gnl-64960
Hrvatin Kristjan, Korte 142, Izola - Isola,
osebno izkaznico, št. 298098. gnq-64955

Jan Valerija, Škale 139, Velenje, osebno izkaznico, št. 246126. gnp-64631
Jesenovec Aljoša, Glavni trg 15, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 283525.
gnp-65106

Krk Drejc, Škale 133, Velenje, osebno
izkaznico, št. 412503. gnm-64809
Krstić Branko, Šmartinska 18, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 96862. gnm-64759

Jovanović Nena, Lokev 4/b, Divača,
osebno izkaznico, št. 425718. gny-64997

Kuhar Vojko, Glavarjeva 47, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 180238. gnd-65043

Jugović Danijel, Rozmanova 24/c, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št. 79910.
gnp-65131

Kukanja Maja, Strma pot 9, Portorož Portorose, osebno izkaznico, št. 203141.
gne-64592

Jugović Iva, Rozmanova 24/c, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 89764.
gno-65132

Kumelj Maja, Kogojeva 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 191521. gni-65313

Jugović Olga, Rozmanova 24/c, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 649031.
gnq-65130
Kac Jan, Dražgoška ulica 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 870425. gnm-65309
Kac Peter, Dražgoška ulica 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 412890.
gnq-65305
Kac Suzana, Dražgoška ulica 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 412872.
gnn-65308
Kirasič Mojca, Lipahova 21, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 119151. gnh-65239
Klančnik Jože, Celjska c. 37, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 511301.
gni-65138
Klanjšek Maruša, Iška vas 93, Ig, osebno izkaznico, št. 801002. gnr-64979
Klenovšek Alojzija, Jakčeva 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 96239.
gnw-64574
Klopčič Rok, Drtija 61, Moravče, osebno izkaznico, št. 202516. gni-64938
Kobal Barbara, Preglov trg 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 435983.
gng-64890
Kocjan Anžič Marta, Velike Lipljene 35,
Turjak, osebno izkaznico, št. 155898.
gnv-64625
Kocman Rozalija, Cesta proletarskih brigad 61, Maribor, osebno izkaznico, št.
316242. gnu-64751
Kogovšek Jože, Vodnikova cesta 295,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 121580.
gnb-65245
Komac Roman, Dvor 45, Bovec, osebno izkaznico, št. 410723. gno-65107
Kosel Eva, Ulica na Grad 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 229673. gnd-65118

Kurbos Benjamin, Noršinci 7, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 97774. gnr-65129
Lapanja Branko, Hudajužna 26, Grahovo ob Bači, osebno izkaznico, št. 12246.
gng-64940
Lazar Miran, Srednja Bistrica 34, Črenšovci, osebno izkaznico, št. 23793.
gns-65178
Lendero Kristina, Volčkova vas 19, Šentjernej, osebno izkaznico, št. 598963.
gni-65063
Lesjak Darinka, Markečica 3/a, Oplotnica, osebno izkaznico, št. 167207.
gnx-65248
Leskovec Ana, Nad Krko 9, Otočec,
osebno izkaznico, št. 37365. gnk-65111
Ljubi Damjana, Sp. Hotič 52, Litija, osebno izkaznico, št. 442156. gnf-65291
Ljubić Natalija, Maistrova 22, Maribor,
osebno izkaznico, št. 817845. gnj-64762
Ljubijankić Emir, Obrije 15/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 923078.
gne-65192
Ljucević Šaćir, Bratov Učakar 80, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 181148.
gns-64803
Loscher Francka, Moškričeva 46, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 461107.
gnm-64984
Lukunič Primož, Ul. Manice Komanove
4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 239995.
gnd-65318
Majcen Mateja, Vrhek 7, Tržišče, osebno izkaznico, št. 736602. gng-65265
Margetič Dorica, Prisoje 5, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 334705.
gny-64797
Markun Nadja, Britof 166, Kranj, osebno izkaznico, št. 96169. gnx-65148

Kotnik Marija, Gaberke 115, Šoštanj,
osebno izkaznico, št. 500680. gnw-65149

Matešič Nada Terezija, Kešetovo 6/a,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 292170.
gnx-64798

Kovačič Nataša, Praproška pot 7, Otočec, osebno izkaznico, št. 800253.
gnx-64948

Matjan Nives, Mekinje, Cesta treh talcev
34/c, Kamnik, osebno izkaznico, št.
408236. gnu-64826
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Medik Klavdija, Kolodvorska 13, Središče ob Dravi, osebno izkaznico, št.
106305. gnh-64939
Megloba Ivan, Golnik 108, Golnik, osebno izkaznico, št. 816401. gnz-64746
Menković Renato, Keršičeva cesta
22/a, Trbovlje, osebno izkaznico, št.
309284. gng-64590
Milinković Nemanja, Chengdujska 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 467705.
gni-65113
Mir Dejan, Stanežiče 38/b, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 359864. gnj-64937
Miško Janez, Bukovci 100/c, Markovci,
osebno izkaznico, št. 390121. gnu-64951
Mrhar Marjanka, Iga Grudna 19, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 24977.
gnl-65260
Mrzlikar Zoran, Dol stara vas 57, Šentjernej, osebno izkaznico, št. 216917.
gnp-65156
Ogrin Matej, Stara Vrhnika 74/a, Vrhnika, osebno izkaznico, št. S 000815152.
gnu-64601
Ostojić Duja, Kočevarjeva ulica 16, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 830444.
gnz-64796
Pernek Franc, Velika Varnica 18, Zgornji
Leskovec, osebno izkaznico, št. 749762.
gnz-64946
Peternel Uroš, Gradnikova 20, Radovljica, osebno izkaznico, št. 623854.
gnl-65110
Pirc Samo, Ferberjeva ulica 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 925301.
gnr-64854
Podlesnik Oskar, Nusdorferjeva ulica
13, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
951338. gnl-64710
Podobnik Sara, Čekovnik 39, Idrija,
osebno izkaznico, št. 906939. gny-64972
Ponjavić Marko, Ptujska 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 460071. gnl-64535
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Sladojević Miloš, Vojkova 8/c, Solkan,
osebno izkaznico, št. 562788. gnk-64586

Zupan Boris, Ipavčeva 16, Limbuš, osebno izkaznico, št. 123056. gni-65263

Slemenšek Boštjan, Razgor 16, Celje,
osebno izkaznico, št. 355063. gnn-64983

Žiher Darinka, Dunajska 413, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 133371. gnd-65068

Stadler Katja, Zagaj 40, Ponikva, osebno izkaznico, št. 231785. gnc-65169

Žnidaršič Milan, Clevelanska 27, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 90967.
gnn-65233

Subotić Nik, Pijava Gorica 227, Škofljica, osebno izkaznico, št. 293007.
gnl-64610
Škulj Anton, Petrovičeva 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 447120. gng-65140
Špiclin Franc, Petrovičeva 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 315565. gnf-64641
Šraj Miha, Volčji potok 2/c, Radomlje,
osebno izkaznico, št. 436272. gnw-64774
Štebe Leon, Poljska pot 9/c, Logatec,
osebno izkaznico, št. 40698. gnv-64700
Štefelin Venčeslav, Podlubnik 113, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 575132.
gnx-65273
Testen Frančiška, Gasilska cesta 2,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 198286.
gnv-64775
Tratnjek Sabina, Lipovci 230, Beltinci,
osebno izkaznico, št. 568291. gns-65128
Trošt Andreja, Podraga 73, Podnanos,
osebno izkaznico, št. 853000. gns-64778
Trošt Hana, Podraga 73, Podnanos,
osebno izkaznico, št. 853018. gnq-64780
Trošt Miha, Podraga 73, Podnanos,
osebno izkaznico, št. 856518. gnr-64779
Trošt Sara, Podraga 73, Podnanos,
osebno izkaznico, št. 856534. gnp-64781
Trtnik Vida, Cerutova ulica 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 26798. gnn-65083
Turk Zora, Mašera Spasiča 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 953399.
gnz-65296
Urek Terezija, Rakovec 10, Kapele,
osebno izkaznico, št. 28998. gnn-64958
Vaupotič Sašo, Trdinova ul. 4, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 544144. gno-65232

Premužić Kristjan, Ljubljanska cesta 21,
Domžale, osebno izkaznico, št. 336975.
gnr-64579

Velić Hasan, Novi log 7/a, Hrastnik,
osebno izkaznico, št. 419527. gnh-64614

Pugelj Darja, Vrečarjeva 47, Škofljica,
osebno izkaznico, št. 339279. gni-64588

Verk Boštjan, Babna Brda 27, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 256462.
gng-64540

Remic Lovrenc, Rupa 9, Kranj, osebno
izkaznico, št. 594758. gnd-64968
Rom Marija, Popovičeva 18, Celje,
osebno izkaznico, št. 826355. gnb-64895
Rozman Jakob, Levstikov trg 4/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 140823.
gny-64722
Saletinger Jurij, Sladki vrh 60, Sladki
Vrh, osebno izkaznico, št. 959136.
m-1566
Sarnavsky Štefanija, Šutna 7, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 172757. gnu-64576
Sever Boštjan, Pri Semiču 4, Semič,
osebno izkaznico, št. 94590. gno-64982

Žura Aleš, Na Korošici 19/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 839942. gnj-65062

Vonta Tatjana, Rezke Dragarjeve 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 352084.
gnj-65162
Vrabič Aleš, Medenjska cesta 69, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
384905. gns-65253
Vukadinović Marjanca, Sodnikarjeva 2,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 497456. gnb-64795

Vozniška dovoljenja
Adamlje Rudolf, Razbore 5, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 773135, izdala UE Litija.
gnn-65058
Alessio Lauro, Benčičeva ulica 7, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 20823, izdala UE Koper.
gnm-65109
Alič Nataša, Ljubljanska 126, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1004717, reg. št. 29285, izdala UE Domžale. gnp-65314
Baboc Leonida, Šmarje 133, Šmarje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25270.
gnq-64855
Bareša Josiš, Nušičeva 2/a, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 508277,
izdala UE Žalec. gnh-64764
Bašnec Barbara, Starše 79/a, Starše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1472391, reg. št. 119344. m-1594
Bedernjak Jožef, Mala Polana 19, Velika
Polana, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
reg. št. 9469, izdala UE Lendava.
gnz-65000
Begić Ekrem, Zakotnikova ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
143310, reg. št. 240312, izdala UE Ljubljana. gnk-65061
Bence Lajos, Kranjčeva ulica 8, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 5944, izdala UE Lendava.
gni-64988
Benedik Mitja, Kašeljska cesta 140,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1526872, reg. št. 246684, izdala UE
Ljubljana. gnv-64950
Berko Zora, Trčova 92, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 719182,
reg. št. 6050. m-1555
Bilandžić Dušan, Podplešivica 18, Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1026282, reg. št. 206098,
izdala UE Ljubljana. gnu-65301

Zechner Jožica, Trebinjska 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 122179. gnb-65295

Bohinc Metka, Nazorjeva ulica 2, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
637673, reg. št. 16973, izdala UE Kranj.
gnb-64770

Zuletič Nela, II. Prekomorske brigade
47/a, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 504895. gnt-65102

Bohl Stanko, Lackova 162, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
608513, reg. št. 97076. m-1593
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Bohn Mojca, Zrkovska cesta 168/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1127158, reg. št. 111335. m-1592
Borovnik Darko, Šalek 88, Velenje, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 69/2001. gnl-64985
Boršnak Bojana, Leskovec 28, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
48813. gnz-64896
Brdnik Sabina, Ogljenšak 18, Zgornja
Polskava, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16063. gnw-65024

Đorđević Saša, Cesta dveh cesarjev
104/V, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1488976, reg. št. 241317,
izdala UE Ljubljana. gnb-65145
Emeršič Mojca, Pod hrasti 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244780, reg. št. 181487, izdala UE Ljubljana. gnt-64827
Fabjan Dejan, Raduše 15, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 9656, izdala UE Slovenj Gradec.
gnj-65037

Brec Irena, Dragonja 55, Sečovlje - Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9367, izdala UE Piran. gns-64853

Filipič Aljaž, Kočevska cesta 59, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 9784, izdala UE Kočevje. gnl-65085

Bukovec Miloja, Volčja jama 4, Žužemberk, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1477985, reg. št. 12351, izdala UE Trebnje. gnu-64776

Gajšek Konrad, Župančičeva 5, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. 5015, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnb-64545

Bukšek Boštjan, Rimska cesta 85, Šempeter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1257171, izdala UE Žalec.
gnq-64605

Gajšek Miran, Podlehnik 61, Podlehnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
25896, izdala UE Ptuj. gns-64878

Cafnik Katarina, Knafelčeva 13/b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1443998, reg. št. 118488. m-1570

Gala Bem Danica, Streliška ulica 5, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 69/2001.
gnd-64768

Cimerman Špela, Prežganje 45, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1163513, reg. št. 218983, izdala UE Ljubljana. gny-64697

Galičič Aleš, Dragočajna 7/a, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1481918, reg. št. 179461, izdala UE Ljubljana. gnq-65080

Cvetko Roman, Hrvatinova ulica 24, Ankaran - Ankarano, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 3801, izdala UE Koper.
gnp-65010

Gams Matjaž, Dolina 21, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11985,
izdala UE Vrhnika. gnx-64898

Černigoj Bruno, Bukovje 31, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
9010, izdala UE Postojna. gnd-65293
Černilec Gorazd, Purgarjeva 3, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
735724, reg. št. 34044. gnn-64533
Čobec Karl, Čadramska vas 24, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
5239, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnb-64845
Dedič Habib, Ul. Bazoviška 4, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, št. 5530.
gno-65007
Deutsch Kobe Mateja, Dolž, Lipnica 25,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 38261, izdala UE Novo mesto.
gnz-65100
Dobnik Stanislav, Hrastje 52, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
69426, reg. št. 2359. m-1549
Dolenc Janez, Podlubnik 135, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 11917, izdala UE Škofja Loka.
gnm-64959
Drnovšek Klabus Helena, Krištofova ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1164733, reg. št. 168891,
izdala UE Ljubljana. gng-65015
Dukarić Mario, Štantetova 28, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1170416, reg. št. 111691. m-1598
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Halilović Muhamed, Cesta revolucije 2,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 148463, izdala UE Jesenice. gns-64953
Homan Andrej, Okiškega ulica 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1135555, reg. št. 170354, izdala UE Ljubljana. gnc-64944
Horgas Zdenko, Štihova ulica 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
652116, reg. št. 137924, izdala UE Ljubljana. gny-65297
Hrastovec Ivan, Prelska 5, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1005406, izdala UE Žalec. gnc-64969
Hunjadi Darko, Ljubljanska 100, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1072600, reg. št. 86086. m-1564
Jagodič Stanislav, Ljubljanska 4/d, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1141822, reg. št. 12637, izdala UE Grosuplje. gnt-64777
Janša Rozalija, Finžgarjeva 22, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1220043, reg. št. 17271. gni-64713
Javernik Ivan, Vidavova 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 371587,
reg. št. 7090. m-1571
Javornik Iztok, Pod topoli 89, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1287246, reg. št. 227353, izdala UE Ljubljana. gnl-64735
Jeglič Erik, Trata 27, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 4431,
izdala UE Škofja Loka. gne-64942

Gjuras Terezija, Žibernik 29, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8359, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnw-64849

Jekovec Marija, St. Žagarja 20, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
821026, reg. št. 17870. gnj-64537

Golež Ludvik, Rakovec 11, Grobelno,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
9192, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnj-64812

Jeretina Ani, Vir, Kuharjeva ulica 3, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
699059, reg. št. 23767, izdala UE Domžale. gnd-65322

Golob Robert, Zavrti 36, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 604062,
reg. št. 21962, izdala UE Domžale.
gng-65290

Jež Jožef, Jenkova 16, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2671.
gnu-64851

Gornik Damjan, Humec 29, Dolenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 6449,
izdala UE Ribnica. gnr-64954
Gorše Robert, Rodica, Miševa ulica 14,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1392930, reg. št. 35290, izdala UE
Domžale. gnm-65013
Govekar Anton, Jelični vrh 1, Idrija, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
223946, reg. št. 1002, izdala UE Idrija.
gnf-64816
Grabar Štefan, Veliko Širje 91/a, Zidani
Most, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9653, izdala UE Laško. gnh-64814
Gramc Janja, Cesta br. Milavcev 97,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10981, izdala UE Brežice. gnc-65019
Gregorič Aljoša, Dombrava 10/a, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, št. 37937, izdala UE Nova Gorica. gnr-65004

Jokič Uroš, Cesta maršala Tita 50, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
301842, izdala UE Jesenice. gnz-64850
Judnič Tina, Tabor 3/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1134783,
reg. št. 214768, izdala UE Ljubljana.
gnx-64773
Jug Jože, Tomaj 111, Dutovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 6054,
izdala UE Sežana. gnz-65021
Jug Sergej, Prečna ulica 4, Poljčane,
vozniško dovoljenje, št. 22367, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnb-64949
Kac Peter, Dražgoška ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
730475, reg. št. 196221, izdala UE Ljubljana. gns-65303
Kac Suzana, Dražgoška ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1134282, reg. št. 214371, izdala UE Ljubljana. gnp-65306
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Kamenšek Rudolf, Dobravška ul. 11/a,
Jesenice, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 62/2001.
gng-64790
Keblič Robert, Selški vrh 5, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9743. gnm-65159
Kerin Tanja, Veliki Podlog 28, Leskovec
pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16941, izdala UE Krško. gne-65067
Keršič Andrej, Vrh 63, Boštanj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1228740, reg.
št. 11366. gnv-65175
Klemenčič Boštjan, Studenška 37, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1291385, reg. št. 115227. m-1600
Kobal Barbara, Preglov trg 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064152, reg. št. 196130, izdala UE Ljubljana. gnf-64891
Kočevar Boštjan, Ulica 1. maja 4, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1383991, reg. št. 4418, izdala UE Metlika.
gnp-64856

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Krajnc Marjeta, Trubarjeva 48, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
34174. gnt-64902

Lukman Gordana, Smrekarjeva 7, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1277428, reg. št. 115795. m-1556

Kralj Jože, Briblje 18, Gradac, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6044, izdala
UE Črnomelj. gnk-64811

Macanović Ahmo, Cazin, Cazin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1213353,
reg. št. 221508, izdala UE Ljubljana.
gnc-65044

Kramer Primož, Maroltova ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
169870, reg. št. 171934, izdala UE Ljubljana. gnb-65070
Kravanja Katja, Turjaško naselje 14,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9673, izdala UE Kočevje.
gnu-65276

Makar Nevenka, Dolenjska cesta 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 239489, reg. št. 187722, izdala UE
Ljubljana. gng-64615

Krmac Silvo, Parecag 81, Sečovlje - Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 1882, izdala UE Piran. gnx-64848

Marinič Damjan, Stara nova vas 3, Križevci pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, reg. št. 10228, izdala UE Ljutomer. gnr-65204

Krmelj Robert, Javorniško nabrežje 5,
Jesenice, vozniško dovoljenje, št. SA
62805. gnh-64714
Kujan Margareta, Bratov Vošnjakov 5,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12810. gnp-64906

Kodrič Sabina, Kozminci 6/a, Podlehnik,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 35150,
izdala UE Ptuj. gnc-64844

Kuk Borut, Cerkova ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
596012, reg. št. 56078, izdala UE Ljubljana. gnu-64701

Kogovšek Jože, Vodnikova cesta 295,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1420207, reg. št. 577, izdala UE
Ljubljana. gnz-65246

Kukanja Maja, Strma pot 9, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10533, izdala UE Piran. gnq-64530

Kokalj Marija, Zapuže 27/a, Begunje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 869575, reg. št. 4099.
gnf-65020
Kolar Miro, Dobrna 65/a, Dobrna, vozniško dovoljenje, št. S 1186400, reg. št.
7579. gng-64815
Komel Snežana, Ulica Angelce Ocepkove 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1135017, reg. št. 214795,
izdala UE Ljubljana. gnj-65187
Konec Cvetko, Partizanska 27, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 15260.
gnv-65250
Kopše Ivan, Čobčeva ulica 16, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
496396, reg. št. 23423. m-1603
Korez Bojan, Dobrina 7, Žetale, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
34598, izdala UE Ptuj. gng-65190
Kos Sonja, Ulica borcev 9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 60888.
m-1558
Kovačič Stanislav, Kostrivnica 52, Kalobje, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
reg. št. 476, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnn-65183
Kovačič Štefan, Dol. Lakoš 80, Lendava
- Lendva, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, reg. št. 3686, izdala UE Lendava. gnv-64750
Kožuh Ivan, Drožanje 5/d, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1293621,
reg. št. 5732. gnr-64754

Mak Jože, Novi log 13, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1338.
gnm-64534

Kukovec Anton, Peršonova 49, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 31059,
izdala UE Ptuj. gnk-65011
Kurež Gorazd, Bistriška cesta 60, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. A - 350,
BGH, št. 14136. gnr-65029

Marinič Viktor, Staneta Severja 11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
877775, reg. št. 103442. m-1573
Markovič Drago, Svetelova 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
916157, reg. št. 72825. m-1574
Marošek Borut, Podgorska 127, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12960, izdala UE Slovenj Gradec.
gnk-65036
Marovt Helešić Andrej, Plac 20, Ljubno
ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 7298, izdala UE Mozirje.
gny-64747
Martelanc Mitja, Gradnikove brigade 39,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 44990, izdala UE Nova Gorica.
gnf-64841

Lakić Neđo, Kolenov graben 4, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
11756, izdala UE Laško. gni-64913

Matjan Nives, Mekinje, Cesta treh talcev
34/c, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11106, izdala UE Kamnik.
gnv-64825

Lampe Nastja, Gregorčičeva 3, Dobrovo v Brdih, vozniško dovoljenje, št. 26469,
izdala UE Nova Gorica. gnp-65006

Mazalin Matija, Sončna pot 13, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 12590, izdala UE Piran. gnm-65009

Lapanja Branko, Hudajužna 26, Grahovo ob Bači, vozniško dovoljenje, št.
122367, izdala UE Tolmin. gnh-64843

Medica Roland, Istrska cesta 63, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 30109. gno-64532

Leban Nataša, Zatolmin 61/a, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 1319043, izdala
UE Tolmin. gnq-65005

Medik Klavdija, Kolodvorska 13, Središče ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. GH,
izdala UE 9051. gnq-65205

Lipičnik Ivo, Podkraj pri Velenju 5/f, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1218724, reg. št. 27704, izdala UE Velenje. gnt-65252

Meglič Franc, Spodnje Vetrno 2, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4193,
izdala UE Tržič. gnb-64995

Lipovšek Andrej, Alme Karlin 2, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
39178. gnp-64981

Megloba Ivan, Golnik 108, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 33041,
reg. št. 24420, izdala UE Kranj. gnu-65151

Lobnik Emil, Pivola 4, Hoče, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1091708,
reg. št. 103014. m-1595

Mencinger Jožef, Ulica bratov Učakar 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 631862, reg. št. 112233, izdala UE
Ljubljana. gny-64772

Lopatič Metka, Boršt 12/b, Cerklje ob
Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7786, izdala UE Brežice. gnw-65249

Mervic Ivan, Mihevčeva 10, Idrija, vozniško dovoljenje, kat. ABCegh, št. S 532007,
reg. št. 4184, izdala UE Idrija. gnl-64760

Lovrenčič Darja, Ličenca 24, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8601. gng-64715

Mihalič Tomaž, Apače 51, Apače, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 14130, izdala
UE Gornja Radgona. gnk-64536

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Mikez Sergej, Mestinje 41, Podplat, vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št. 18229,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnp-64531

Podgrajšek Martin, Zlakova 3, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 22242.
gnn-65033

Milič Mirjam, Klaričeva 13, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
23696, izdala UE Koper. gnd-65093

Podlesnik Oskar, Nusdorferjeva ulica
13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 1524662, reg. št. 248325,
izdala UE Ljubljana. gnm-64709

Milinković Nemanja, Chengdujska 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1524623, reg. št. 194898, izdala UE
Ljubljana. gnh-65114
Motore Jože, Lončarjev Dol 18/a, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
464488, reg. št. 9342. gnp-65281
Mulec Roman, Sp. Nova vas 23, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 12650. gnp-65031
Murn VIljem, Repnje 8, Vodice, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 102443, reg. št.
105966, izdala UE Ljubljana. gno-64707

Podobnik Ana, Šišenska cesta 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
929614, reg. št. 93038, izdala UE Ljubljana. gnk-65211
Pogačar Andrej, Aljaževa 11, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
393361, reg. št. 21691. gnz-64846
Polajnar Janja, Smledniška 15, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
804474, reg. št. 37276. gng-65215
Polavder Karol, Pongrac 5/c, Griže, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
200974, izdala UE Žalec. gni-64888

Naglič Borut, Neubergerjeva ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 972805, reg. št. 142721, izdala UE
Ljubljana. gnh-64964

Predikaka Marjeta, Župančičeva 4, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 43743,
izdala UE Ptuj. gne-65017

Novak Marta, Malova ulica 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1369448, reg. št. 234138, izdala UE Ljubljana. gnx-65048

Pregelj Tadej, Zgornja Besnica 10/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1489314, reg. št. 213138, izdala UE
Ljubljana. gnl-65185

Novak Zvezdana, Ažmanova ulica 38,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 354787, reg. št. 134164, izdala UE
Ljubljana. gnt-65277

Prelog Anamarija, Hruševo 102, Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1487835, reg. št. 211931, izdala UE Ljubljana. gnx-65073

Omerzu Hermina, Mali Kamne 61, Senovo, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 8352. gnk-65136

Prodan Nada, Vegova 27, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
22400, izdala UE Koper. gny-65072

Oven Marjan, Martinja vas 18, Velika Loka, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S 172972, reg. št. 710, izdala UE Trebnje.
gnp-64831

Progar Gregor, Hmeljčič 18, Mirna Peč,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 40524,
izdala UE Novo mesto. gnf-64541

Pačnik Matej, Šmihel 6, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št. 10188,
izdala UE Mozirje. gnq-64755
Pajagič Bregar Gojka, Vogelna ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 360047, reg. št. 158038, izdala UE
Ljubljana. gnt-64927
Panker Sonja, Lemerje 32, Puconci, vozniško dovoljenje, št. 40261. gnx-65023
Pantelić Snežana, Janka Puclja 7, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1260073, reg. št. 26345, izdala UE Škofja
Loka. gns-64703
Perger Alojz, Okoslavci 26, Sveti Jurij
ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 5123, izdala UE Gornja Radgona. gnd-64543
Petrovič Bojan, Stojnci 1, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 39452, izdala
UE Ptuj. gnd-65018
Pirc Samo, Ferberjeva ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1525265, reg. št. 119532, izdala UE Ljubljana. gnt-64852
Pirnat Aljoša, Groharjeva ulica 18, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21145, izdala UE Kamnik. gnz-65271

Pušič Radivoje, Novi log 19/d, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4595,
izdala UE Hrastnik. gnh-64839
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S 1286770, reg. št. 148525, izdala UE
Ljubljana. gns-65203
Slekovec Bojan, Ul. Frana Kovačiča
13, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 62851, izdala UE Maribor.
m-1605
Slekovec Simona, Tumova 11, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, št. S 1421463,
reg. št. 44823. gnn-64583
Soršak Marjan, Potrčeva ul. 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
935284, reg. št. 161384, izdala UE Ljubljana. gnv-65275
Stankić Gligor, Čečovje 1, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13356, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnc-64544
Starec Mojca, Adamičeva ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1001941, reg. št. 190862, izdala UE Ljubljana. gne-64842
Stojan Dragan, Šentjanž nad Dravčami
15, Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH, reg. št. 10251, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnu-64901
Subotić Nik, Pijava Gorica 227, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1419332, reg. št. 237150, izdala UE Ljubljana. gnm-64609
Suhadolc Janez, Pribinova ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
645210, reg. št. 41323, izdala UE Ljubljana. gng-64915
Svetelj Zvone, Sv. vas 97, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 808809,
reg. št. 27872, izdala UE Kranj.
gni-64538
Šalamun Boštjan, Sadjarska 16, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1443915, reg. št. 110039,
izdala UE Maribor. m-1589

Rajšp Zvonka, Nad kanalom 3, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 673766, reg. št. 77804.
m-1580

Šarkanj Jadran, Manžan 10/f, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13084 - tretji duplikat. gnr-64529

Ravnikar Helena, Peričeva ulica 37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1216186, reg. št. 222563, izdala UE
Ljubljana. gnj-65116

Šega Marko, Ul. bratov Greif 32, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
123879, reg. št. 114679, izdala UE Maribor. m-1588

Rizvić Emil, Glinškova ploščad 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1502336, reg. št. 171594, izdala UE
Ljubljana. gns-64978

Škerlak Aleksander, Stanjevci 91, Petrovci, vozniško dovoljenje, št. 568.
gny-65022

Rola Boštjan, Zg. Duplek 146/a, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 94195. m-1602
Rovan Aleksander, Mestni log III / 15,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1479140, reg. št. 8227, izdala UE Kočevje. gns-65278
Rožej Mirko, Mariborska cesta 11, Mežica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
8984, izdala UE Ravne na Koroškem.
gny-64547
Slapschak Igor, Bavdkova ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.

Škerlj Petra, Komen 6/b, Komen, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17836, izdala
UE Sežana. gny-64847
Škofic Martina, Vir, Litijska ulica 1/a,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 45051, reg. št. 5103, izdala UE Domžale. gnd-64743
Škulj Anton, Ul. Hermana Potočnika 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 322628, reg. št. 107095. gnf-65141
Štagar Vilijem, Trgovišče 60/a, Velika
Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št. 1159, izdala UE Ormož.
gnq-65030
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Štefelin Venčeslav, Podlubnik 113, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, reg. št. 10599, izdala UE Škofja
Loka. gny-65272
Šumer Alain, Koroška cesta 122, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1091838, reg. št. 109735. m-1554
Terčič Anja, Maroltova ulica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
133694, reg. št. 183186, izdala UE Ljubljana. gnn-64883
Tompa Igor, Prečna 8, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9776.
gnt-65002
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Zamuda Marjan, Zamušani 26, Gorišnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
30182, izdala UE Ptuj. gnf-65016
Zebec Martin, Turški vrh 57/a, Zavrč,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 31846,
izdala UE Ptuj. gne-64542
Zupančič Alojz, Sv. Duh 254, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
2465, izdala UE Škofja Loka. gnh-64739
Žnidaršič Žiga, Ul. Bračičeve brigade 6,
Stari trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat.
GH, reg. št. 10997, izdala UE Cerknica.
gnk-64836

Tomše Mojca, Loka pri Framu 20, Fram,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, reg. št.
113920. m-1584

Žužek Štupar Iva, Celovška cesta 269,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 730768, reg. št. 85229, izdala UE
Ljubljana. gne-64917

Tomšič Igor, Lucija, Kozinova 10, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
GH, reg. št. 11867, izdala UE Piran.
gnp-65231

Žvirc Feliks, Pameče 240/d, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13307, izdala UE Slovenj Gradec.
gni-65038

Trček Rajko, Udvančeva ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št.
S 584317, reg. št. 92728, SB 5091 - inštruktorsko dovoljenje, izdala UE Ljubljana.
gnz-65075

Zavarovalne police

Trošt Andreja, Podraga 73, Podnanos,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
784257, reg. št. 11358, izdala UE Ajdovščina. gnn-64712

Adamlje Rudolf, Razbore 5, Šmartno pri
Litiji, zavarovalno polico, št. 731429 in
746496, izdala zavarovalnica Tilia.
gnq-65059

Trtnik Vida, Cerutova ulica 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
185009, reg. št. 53448, izdala UE Ljubljana. gno-65082

Aličaić Rozalija, Lanišče 54, Škofljica,
zavarovalno polico, št. 00101370681, izdala zavarovalnica Slovenica. gnt-65227

Turnšek Janko, Dobrina 51, Loka pri Žusmu, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 12653, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnk-64765
Ulbin Andrej, Dupleška 241, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
306010, reg. št. 63004. m-1563
Veber Vidko, Na otoku 3, Celje, vozniško dovoljenje, št. S 1326286, reg. št.
46108. gnx-64748
Venczel Edit, Dunajska cesta 103, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
295293, reg. št. 108223, izdala UE Ljubljana. gnm-65234
Veselič Ivo, Regrča vas 37, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
41190, izdala UE Novo mesto. gnh-64539
Vodnik Jože, Zgornji Slemen - del. 46,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
754933, reg. št. 5903. m-1559
Vovk Anita, Bele vode 16/a, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1313058, reg. št. 28559, izdala UE Velenje. gnk-64761
Vozlič Ivanka, Zamušani 4/a, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28432,
izdala UE Ptuj. gno-65032
Vujanovič Milomir, Ulica Rudija Papeža
30, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1497364, reg. št. 50346.
gns-65003

Andolšek Tomaž, Na gaju 17, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 209623, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnu-64626
Hren Damjan, Ulica Sallaumines 10, Trbovlje, zavarovalno polico, št. 02465442,
izdala zavarovalnica Triglav. gnh-64889
Obersnel Daja, Kavškova ulica 15, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 134807, izdala zavarovalnica Triglav d.d. gns-64603
Pakiž Mihael, Cesta Jožeta Krajca 13,
Rakek, zavarovalno polico, št. 0857967,
izdala zavarovalnica Adriatic, poslovna enota Postojna. gnn-64558
Parač Marko Ante, Sneberska cesta 88,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 761797,
izdala zavarovalnica Tilia. gnj-64837
Petrina Peter, Žlebe 3/e, Medvode, zavarovalno polico, št. 0634353, izdala zavarovalnica Adriatic. gnn-64787
Pleško Alojzij, Puštal 117, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. 679372, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gns-65053
Rak Martin, Vodnikova cesta 179/a,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 332274,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnm-65034
Sefić Almir, Spodnje Gorje 26, Zgornje
Gorje, zavarovalno polico, št. 0646735, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnq-64555
Surina Lučiano, Gradišče 48, Obrov, zavarovalno polico, št. 0833740, izdala zavarovalnica Adriatic. gno-64561

Spričevala
Alič Valentin, Jezero 102, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih šol in osebnih storitev, izdano leta 1985.
gnu-64976
Andlovic Anja, Cankarjeva 4, Vipava, indeks, št. 29005318, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta. gnp-64931
Andželović Aleksander, Jelovec 22/a,
Kamnica, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole - smer aranžerski tehnik, izdano leta 1994. m-1586
Bajt Natalija, Streliška ulica 37/a, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Šolskega centra tiska in papirja Ljubljana, izdano
leta 1975, 1976 in 1977, izdano na ime
Jurkovič Natalija. gnm-64584
Bartol Tom, Trubarjeva 23, Šentjernej,
spričevalo 1. letnika Šolskega centra Celje.
gnv-65208
Bašl Boris, Vičava 47, Ptuj, spričevalo o
končani OŠ Olge Meglič Ptuj, izdano leta
1996. gnd-64718
Bec Boštjan, Cankarjeva 42, Radovljica,
indeks, št. 44057, izdala Fakulteta za organizacijske vede Kranj. gng-65040
Bedenik Aleksandra, Ulica talcev 7, Rogaška Slatina, spričevalo 1. letnika Poslovno komercialne šole v Celju, izdano leta
2001. gne-65267
Beganović Klavdia, Ravne 28, Tržič, spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne, obutvene in gumarske šole Kranj, izdano leta
1994. gnr-65279
Bemek Nina, Černelavci, Dolga ulica 14,
Murska Sobota, spričevalo 4. letnika Gimnazije Murska Sobota, izdano leta 1999.
gnp-65056
Berložnik Marko, Brinjeva Gora 92, Prevalje, indeks, št. 26103703, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. gne-65217
Birk Simon, Zgornja Javoršica 2, Moravče, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani,
izdano leta 2001. gnk-64840
Bizjak Viktor, Jama 46, Mavčiče, spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole v Škofji
Loki, izdano leta 1995 in 1996. gne-65167
Blagus Rebeka, Zvonarska ulica 5, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje naravoslovno matematične šole, izdano
leta 1992. gnq-65105
Bogataj Katja, Kosovelova ulica 16, Žiri,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Škofja Loka,
izdano leta 2001. gnm-64859
Borovinšek Stanislav, Trate 14/b, Zgornja Velka, spričevalo Gradbenega šolskega
centra Ivana Kavčiča, Vajenške šole Ljubljana, smer inštalater centralnih in klimatskih
naprav, izdano leta 1968. m-1548
Bošnjak Krunoslav, Lojzeta Fabjana 4,
Črnomelj, spričevalo 2. letnika Srednje šole
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Črnomelj - gimnazija, izdano leta 1992/93.
gny-64897

Gligorič Damjan, Vrazova ul. 48, Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika SKSMŠ Maribor, izdano leta 1993. m-1562

Botonjić Avdo, Jerančičeva ulica 6, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
elektrotehniške šole Franc Leskošek Luka
v Ljubljani, izdano leta 1988 in 1989.
gno-65257

Gojak Suan, Liminjanska 79, Portorož
- Portorose, spričevalo 3. letnika Gimnazije Piran, izdano leta 1995/96.
gnm-64559

Božič Patricjo, Ul. Salvadora Allendeja 5,
Izola - Isola, indeks, št. 23960268, izdala
Fakulteta za strojništvo v Ljubljani. gnh-65289

Gregorc Urša, Mače 11/a, Preddvor,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole
v Kranju, izdano leta 1999. gnw-65299

Brodar Gorišek Aleš, Pongrac 20, Griže, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
vrtnarske šole Celje, poklic vrtnar, izdano
leta 1999. gny-65176

Gregorčič Mojca, Do proge 10, Ljubljana, indeks, št. 20950061, izdala Pravna
fakulteta. gnb-65095

Budefeld Adrijana, Cesta talcev 15, Šoštanj, spričevalo 2. letnika ŠC Velenje - smer
prodajalec. gnw-64974

Gregorič Peter, Pot do šole 4/a, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 1993
in 1994. gng-65319

Budimir Aleksandra, Belokranjska 42,
Maribor, zaključno spričevalo Srednje trgovske šole v Mariboru, izdano leta 1995.
m-1581

Grobljar Vanjo, Trebnja Gorica 7, Grosuplje, spričevalo 2. letnika Poklicne kovinarske šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
gns-65228

Bušić Maja, Glinškova ploščad 23, Ljubljana, spričevalo 1., 2. letnika ter spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje frizerske šole,
izdano leta 1999, 2000 in 2001. gns-65078

Hafner Lela, Šaleška 2/d, Velenje, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole Maribor, izdano leta 1994. gnh-64989

Cicmil Nenad, Herbersteinova 14, Ljubljana, maturitetno spričevalo Šubičeve gimnazije, izdal RIC, izdano leta 1995.
gnx-65098
Čeh Janez, Biš 14, Trnovska vas, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje živilske šole
Maribor, smer mesar, izdano leta 1995/96
in 1996/97. gnq-65055
Čenčec Marjan, Srednji Gasteraj 11, Jurovski Dol, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kov. str. met. šole - smer mehanik
vozil, izdano leta 1992. m-1565
Čerpnjak Nataša, Rjava cesta 2/b, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole, izdano leta 1991. gnr-65158
Česnik Sanja, Šegova 36, Novo mesto,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje kmetijske
šole Novo mesto, izdano leta 1994 in 1995.
gnz-65046
Čolić Ivica, Brodarjev trg 4, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehničnih strok Šiška, izdano leta 1999.
gnd-65243

Hafner Lela, Šaleška 2/d, Velenje, spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne šole Maribor, izdano leta 1995. gng-64990
Hajdinjak Tadej, Vinje 3/b, Dol pri Ljubljani, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
strojništvo, izdano leta 1999. gno-64932
Hajnrih Borut, Mirna 6, Orehova vas,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ v Mariboru, izdano leta 1992. m-1590
Hari Jože, Rusjanov trg 4, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za prodajalce, izdano leta 1982. gnl-65035
Horjak Eva, Marezige 70, Marezige, spričevalo o končani OŠ Srečko Kosovel Sežana, št. 146/17, izdano leta 1971, izdano
na ime Fabris Eva. gno-64557
Hrast Boštjan, Ulica Rudija Papeža 5,
Kranj, spričevalo 3. letnika Srednje elektro
strojne šole Kranj, smer elektrotehnik elektronik,
izdano
leta
1999/2000.
gne-64717
Hribar Milan, Župančičeva ulica 3/a,
Dob, spričevalo 3. letnika Srednje strojne
šole, izdano leta 1993. gnr-64829

Dekleva Maša, Chengdujska 18, Ljubljana, spričevalo 1.letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 2001. gnt-65327

Hribar Polona, Krivec 1, Ljubljana, diplomo Gimnazije Poljane, št. I/45 z dne 25. 6.
1985. gnt-64952

Domič Anđelka, Cesta 24. junija 30,
Ljubljana-Črnuče, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole, izdano leta 2001.
gnk-65086

Husarević Sead, Šeškova ulica 30, Kočevje, diplomo Srednje gradbene šole Ivana Kavčiča, izdana leta 1984. gnh-65064

Domitrović Anica, Raka 66/a, Raka, spričevalo 1. letnika Srednje tehnične in zdravstvene šole v Novem mestu, izdano leta
1994. gni-65242
Dvornik Dejan, Sobenaj vas 36, Krška
vas, spričevalo 3. letnika Srednje šole Krško, izdano leta 2000. gnx-65173
Đurić Danijela, Cankarjeva 27, Maribor,
spričevalo 1. letnika SKSŠ Maribor, izdano
leta 2001. m-1599

Hvastija Ajda, Okiškega 17, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Bežigrad, izdano leta 2001. gnb-65220
Ilić Milan, Pod hribom, cesta II/34, Grosuplje, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 1983 in 1984.
gnp-64706
Jelaska Ana, Trebinjska ulica 5, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu CDI Univerzum v Ljubljani, izdano leta 1999.
gni-65213
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Jelenko Švetak, Senčna pot 14, Portorož - Portorose, diplomo Srednje pomorske
šole Portorož, program plovbni tehnik, izdana leta 1985/86 na ime Klančnik Rudi.
gnz-64871
Jerkovič Perica, Cesta na Markovec 48,
Koper - Capodistria, indeks, št. 9990308,
izdala FPP v Portorožu. gne-64867
Jernejčič Tjaša, Primšarjeva ulica 11,
Cerknica, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole Postojna - Gimnazija, izdano leta
1998 in 1999. gnk-65186
Jernejčič Tjaša, Primšarjeva ulica 11,
Cerknica, maturitetno spričevalo Srednje
šole Postojna - Gimnazija, izdano leta 1999.
gnm-65184
Jeršin Anton, Ulica Ane Galetove 10,
Grosuplje, spričevalo 1. 2. in 3. letnika
Gradbene tehnične šole v Ljubljani, izdano
leta 1977, 1978 in 1980. gns-65028
Jović Andja, Gornji trg 29, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole za gostinstvo, izdano leta 1981, izdano na ime Četnik Andja. gnv-64900
Juranovič Alenka, Kidričeva ulica 31, Ljutomer, spričevalo od 1 do 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Upravno administrativne šole Ptuj, izdano leta od 1978
do 1982, izdano na ime Bratuša Alenka.
gny-64572
Kastrevec Aleksandra, V Brezov log 39,
Novo mesto - Krka, spričevalo 1. letnika
Srednje kemijske šole v Novem mestu, izdano leta 1994. gns-64832
Kastrevec Aleksandra, V Brezov log 39,
Novo mesto - Krka, spričevalo 2. 3 in 4.
letnika in spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo v Novem mestu,
izdano leta 1995, 1996 in 1997.
gnn-64833
Kastrevec Petra, V Brezov log 39, Novo
mesto, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje
šole Črnomelj, izdano leta 1994 in 1997.
gnd-65268
Kavzar Marko, Novi Log 18, Hrastnik,
indeks, Steklarske šole v Rogaški Slatini,
steklopihalec, šolska leta 1981/82 in
1982/83. gnh-65139
Kazić Arlen, Cesta v Šmartno 35, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Nove Jarše,
izdano leta 1998. gnr-64708
Kenda Maja, Mestni trg 2/D, Tolmin,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Tolmin, izdano leta 2001. gnc-64569
Kirasič Mojca, Lipahova 21, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole,
izdano leta 1999. gng-65240
Klančnik Urban, Ulica Pohorski bataljon
8, Slovenj Gradec, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Ravne na Koroškem, izdano leta
1997. gnw-64624
Klešnik Martin, Pot na Hreše 10/d, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 1992. gnf-65066
Klešnik Martin, Pot na Hreše 10/d,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije
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Kmetič Tadeja, Kmetičeva ulica 8, Trzin,
spričevalo 4. letnika Srednje gradbene in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1993. gnu-65280

Krašna Miloš, Vrbanska cesta 14/a, Maribor, zaključno spričevalo Srednje elektro
šole Maribor, izdano leta 1996. m-1577

Marinč Miha, Petkovec 66, Logatec,
spričevalo o končani OŠ Logatec, izdano
leta 2000. gnh-65214

Krašovec Darja, Levanjci 29, Destrnik,
spričevalo 1. in 2. letnika Gostinske šole
Zagorje ob Savi. gng-64865

Kobale Darko, Majcigerjeva 9, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elektro računalniške šole Maribor, izdano leta
1995. m-1579

Krevzel Matjaž, Šercerjeva 13, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra srednjih šol Velenje, smer trgovec prodajalec,
izdano leta 1999. gnk-65161

Marinček Tomaž, Brodarjev trg 13, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnw-65124

Kobe Irena, Dule 13, Straža, spričevalo 1.
do 4. letnika Tekstilne in obutvene šole Kranj,
izdano leta 1978 do 1982. gny-64872

Kristan Rok, Rojčeva ulica 5, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2001. gnt-65077

Kobe Mojca, Vukovci 4, Črnomelj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje vzgojiteljske šole in gimnazija Ljubljana, izdano
leta 1997. gno-64582

Krušec Mitja, Golo Brdo 9/a, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje elektro in strojne šole Kranj, izdano leta 1999. gns-64828

Ljubljana Šiška,
gnr-65229

izdano

leta

1993.

Kojić Petra, Stopiče 29, Stopiče, spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega centra Novo mesto, Srednja gradbena in lesarska šola, izdano leta 1998 in 1999. gnx-64923
Komel Jure, Kromberk, Ulica Vinka Vodopivca 38, Nova Gorica, spričevalo 3. in
4. letnika Tehniškega šolskega centra, Tehniške strojne šole, izdano leta 1994 in
1995. gnu-64801
Kosi Mateja, Ulica aktivistov 5, Ljubljana, preklic študentske izkaznice, objavljenega v Ur. l. RS, št. 8/2001. gnf-64766
Košak Marko, Zloganje 36, Škocjan,
spričevalo 3. letnika Srednje poklicne in tehniške elektro šole Novo mesto, izdano leta
1998/99. gnv-64725
Košak Rok, Pekel 30/c, Pesnica pri Mariboru, indeks, št. 61162507. m-1591
Košič Nastja, Cankarjeva 6, Rogaška
Slatina, izkaz OŠ Loče za 1. in 2. razred,
izdano leta 1999 - 2000. gnf-64866
Kovačič Lidija, Na jami 6, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu II gimnazije v
Ljubljani, izdano leta 1973, izdano na ime
Čerin Lidija. gnb-64645
Kovič Matej, Belokranjska ulica 8, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 1999. gnk-64661
Krajčan Aleš, Kidričeva 12, Ljutomer, indeks, št. 18971209, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnh-64693
Krajnc Gašper, Brdinje 60, Ravne na
Koroškem, spričevalo 1. letnika Srednje šole tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta
2001. gnk-64936
Krajnc Iva, Ulica Jožefe Lackove 33,
Ptuj, maturitetno spričevalo Gimnazije Ptuj,
izdano leta 1997. gnc-65219
Kralj Andrej, Brinje 12, Ljubljana, spričevalo 2. letnika CPI Cene Štupar, izdano leta
2001. gnv-64875
Kramar Klavdija, Hudo 31, Radomlje,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje frizerske
šole v Ljubljani, izdano leta 1993 in 1994.
gnj-65262
Kramar Mitja, Letoviška pot 20, Portorož
- Portorose, spričevalo 3. letnika STŠ Koper. gnt-65052

Kuder Mateja, Brodarjev trg 7, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljunljani, izdano leta
1992. gnz-64721
Laznik Rosanda, Švarova ulica 11, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 1994, izdano na ime Strojko
Rosanda. gni-65163
Lebar Natalija, Žižki 39/a, Črenšovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kmetijske šole, izdano leta 1999. gnx-64648
Leskošek Maša, Gradnikova 69, Radovljica, indeks, št. 11080020190, izdala Visoka šola za gostinstvo in turizem Bled.
gnr-65179

Markovčič Ines, Pivška ulica 1, Postojna, indeks, št. 21014666, izdala FDV v
Ljubljani. gnb-65170
Markuš Milan, Selce 33, Voličina, zaključno spričevalo Avt. in kov. centra Maribor - smer avtoklepar, izdano leta 1981.
m-1601
Masnec Ana, Šišenska cesta 41, Ljubljana, indeks, št. 29005205, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta. gnq-64930
Mavrić Jolanda, Tlaka 3, Gornji grad,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano leta
2001. gng-65315
Meh Nina, Stari trg 219, Slovenj Gradec, spričevalo 1. letnika Kmetijske šole,
izdano leta 2001. gnf-64566
Merljak Jaka, Pod gričem 9, Nova Gorica, spričevalo 1. in 3. letnika Tehničnega
šolskega centra Nova Gorica, izdano leta
1996 in 2000. gno-64857
Mikl Lilijana, Ob Meži 17, Mežica, diplomo Gimnazije, št. 198, izdana 24. 6. 1988.
gnt-65202

Leskovar Erika, Brezje 4/b, Loče pri Poljčanah, indeks, št. III/26, izdala I. gimnazija Celje. gnt-65027

Milovanović Dušan, Brilejeva ulica 8,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednja šola
za gostinstvo in turizem, smer natakar, izdano leta 1996. gng-64665

Ličer Matjaž, Cankarjeva 15, Nova Gorica, spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole
Nova Gorica, smer ekonomsko komercialni
tehnik, izdano leta 1993. gnt-64727

Mlinšek Matija, Mislinjska Dobrava 1/a,
Šmartno pri Slov.Gradcu, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje strojnotehnične šole Ravne na Koroškem - avtomehanik, št.
613. gnd-65168

Lipovnik Vanja, Hrastje 28, Limbuš, spričevalo o končani OŠ Boris Kidrič, izdano
leta 2001. m-1568

Moženič Goran, Sv. Anton, Potok 5, Pobegi, spričevalo 2. letnika SKPŠ, skrajšani
program. gnu-65051

Lončarič Silva, Slavka Osterca 8, Ljutomer, spričevalo 1. letnika Gimnazije Frana
Miklošiča Ljutomer. gnh-64864

Možina Eva, Rožna dolina cesta XVII/32,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 2001. gnr-64808

Lužar Saša, Rudnik II/16, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Vič, izdano leta
2000. gnr-65079

Mrhar Marjanka, Iga Grudna 19, Ljubljana, indeks, št. 3227, izdala Visoka upravna
šola v Ljubljani. gnk-65261

Majcen Rudolf, Ul. Pohorskega odreda
7, Slovenska Bistrica, indeks, št.
93432895. m-1604

Nikolić Biljana, Brilejeva ulica 22, Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
šole za elektrotehniko in gostinstvo v Zagorju, izdano leta 1997 in 1998. gnj-64987

Majerhofer Andrej, Vratji vrh 38, Apače,
diplomo o končanem izobraževalnem programu Srednje kovinarske šole Maribor, izdana leta 1989. m-1552

Obadić Gašper, Jarška cesta 18, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje gostinske šole, izdano leta 1992. gnc-64994

Majerhofer Franc, Vratji vrh 38, Apače,
diplomo o končanem izobraževalnem programu Srednje kovinarske šole Maribor, izdana leta 1989. m-1553
Malini Borut, Cesta na Belo 1, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje mlekarske in kmetijske šole v Kranju, izdano
leta 1996, izdano na ime Kalan Tomaž.
gnr-64879

Obal Alenka, Kotnikova ulica 12, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2000. gni-64788
Oblak Mateja, Jezerska 32, Žiri, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta 1994.
gnu-65259
Odar Tadeja, Gradišče nad Pijavo Gorico 31/b, Škofljica, zaključno spričevalo
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Srednje tekstilne, obutvene in gumarske šole v Kranju, izdano leta 1987. gnj-65216
Orešnik Darko, Homec, IV ulica 9, Radomlje, spričevalo 1. in 2. letnika Strokovne šole za notranje zadeve, izdano leta
1970 in 1971. gno-65182

4. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta 1991 in 1994.
gns-65328
Rutar Vesna, Podgraje 70, Ilirska Bistrica, indeks, št. 01000534, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnh-65089

Oven Tatjana, Jamova cesta 54, Ljubljana, indeks, izdala SŠTP Ljubljana leto izdaje
1986. gnt-64527

Seliškar Primož, Dunajska cesta 195,
Ljubljana, indeks, št. 42000010, izdala Akademija za likovno umetnost. gne-65142

Pavlin Anamarija, V. Vodnika 4, Naklo,
diplomo o zaključnem srednješolskem izobraževanju št. I/1492, izdana 24. 6. 1988
na ime Pavlič Anamarija. gns-64728

Simonič Tanja, Moverna vas 6, Semič,
spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu ŠC za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, izdano na ime Čadonič Tanja. gno-64732

Pavlin Zdenka, Rusjanov trg 10, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Mladinski dom
Nove Jarše, izdano leta 1977, izdano na
ime Vidic Zdenka. gnj-64912

Skutnik Štefka, Mariborska 39, Dravograd, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole Slovenj Gradec, izdano leta 1987/88. gno-65057
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papirja v Ljubljani, izdano leta 1993, izdano
na ime Pavček Saša. gnu-65226
Tomažić Mateja, Hrib 11, Vrhnika, spričevalo 3. letnika Srednje kovinarske in usnjarske šole v Domžalah. gnc-65094
Tomšič Kristjan, Bernetičeva 4, Koper Capodistria, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole Koper. gnv-65200
Tori Klemen, Cesta Dušana Kvedra 28,
Litija, spričevalo 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole za strojništvo. gnm-64734
Turkalj Žiga, Sostrska cesta 16, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Šolski center
za pošto, ekonomijo in telekomunikacije,
izdano leta 1999 in 2000. gnr-65104

Pervić Sanela, Ljubljanska cesta 1, Vrhnika, spričevalo o končani OŠ Osem talcev v Logatcu, izdano leta 1997.
gnw-64799

Smajlagić Ermina, Kropa 3/b, Kropa,
spričevalo 1. in 2. letnika SETŠ Radovljica.
gnr-64729

Učjak Nataša, Šmatevž 34, Gomilsko,
spričevalo srednje upravne šole, izdal Centrer za dopisno izobraževanje Univerzum v
Ljubljani, izdano na ime Čemažar Nataša.
gng-64719

Pipuš Srečko, Ob gozdu 45, Lenart v
Slov.goricah, zaključno spričevalo Poklicne
kovinarske šole v Mariboru. m-1560

Sobiecg Rok, Pod Perkolico 42, Radlje
ob Dravi, zaključno spričevalo SEŠ Slovenj
Gradec. gnr-65154

Ule Gregor, Pijava Gorica 62, Škofljica,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2000. gnl-64660

Podvršnik Valentina, Hramše 14, Žalec,
letno spričevalo 5. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Vrtnarske šole Celje, izdano leta 2001. gny-65222

Stojanović Milorad, Križ 79, Komenda,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elektrotehnične šole v Ljubljani, izdano leta
1981. gnm-64884

Vider Dejan, Veliko Mlačevo 31, Grosuplje, spričevalo o končani OŠ Luisa Adamiča v Grosupljem, izdano leta 1991.
gnk-65311

Ponić Valentin, Trnovska 10, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Trnovo v Ljubljani,
izdano leta 1999. gnt-64702

Stojc Anica, Celovška cesta 502, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1982 in 1983. gnm-65209

Vidic Matjaž, Zofke Kvedrove ulica 20,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 1998/99. gng-65090

Povše Primož, Ulica bratov Praprotnik
34, Naklo, spričevalo 5. letnika STŠK, izdano leta 2001. gnc-64869
Prelog Anamarija, Hruševo 102, Dobrova, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1990, izdano na ime Hribar Anamarija. gnw-65074
Premužić Anđela, Kot 30, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šole v
Izoli, izdano leta 1977. gnc-65244
Purišić Saška, Ul. heroja Zidanška 9,
Maribor, spričevalo 3. letnika Gimnazije in
srednje kemijske šole Ruše, izdano leta
1999. m-1597

Stričić Vesna, Jakčeva ulica 15, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Janeza Levca,
izdano leta 1990. gne-64892
Ščulija Andrija, Vukovarska 8/9, Jajce,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gradbene
šole v Ajdovščini, izdano leta 1980 in 1981.
gnf-65316
Šeligo Klavdija, Zg. Gabrnik 20, Podplat, indeks, št. 81549171, izdala Univerza
Maribor. gnl-64860
Šetina Mojca, Zbilje 20, Medvode, spričevalo 1.3. in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 1990, 1992 in 1993. gnb-64870

Vodenik Marjan, Jurski vrh 45, Zgornja
Kungota, spričevalo o končani OŠ Zgornja
Kungota, izdano leta 1985. m-1550
Vojir Miha, Agrokombinatska cesta 4,
Ljubljana, indeks, št. 23930420, izdala Fakulteta za strojništvo. gnk-64611
Volavšek Filip, Kozje 100, Kozje, spričevalo od 1 do 3. letnika Poklicne železniško elektro , kovinarske šole Ljubljana, izdano leta 1978, 1979 in 1980. gnl-64585
Vovk Bojan, Griže 14, Sežana, spričevalo o zaključnem izpitu 3. letne Poklicne kovinarske šole v Kopru, poklic ključavničar,
izdano leta 1973. gnj-64562

Škorja Nataša, Črnotiče 53, Črni Kal,
spričevalo 1. letnika Vrtnarske šole Celje.
gnl-64560

Vrbančič Barbara, Zrkovska cesta
116/a, Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 2001.
m-1576

Škulj Miha, Kobetova 8, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Ekonomske gimnazije v
Ljubljani, izdano leta 2000. gnf-65320

Wolf Edita, Anželova 26, Ptuj, spričevalo
3. in 4. letnika Srednje šole za gostinstvo in
turizem. m-1578

Ristič Katja, Miklavičeva cesta 16, Borovnica, spričevalo o končani OŠ Dr. Ivana
Korošca Borovnica, izdano leta 1994.
gnb-64620

Šlibar Tjaša, Zapuže 37, Begunje na Gorenjskem, maturitetno spričevalo Gimnazije
Kranj, št. 621, izdano 28. 7. 1997.
gnm-64863

Zadnik Karmen, Presarje 19, Obrov,
spričevalo 4. letnika Srednje družboslovne
šole Koper, izdano leta 1987. gnf-65191

Rogelj Ciril, Cesta 1. maja 63, Kranj,
spričevalo o končani OŠ Simona Jenka v
Cerkljah, izdano leta 1965. gnq-64705

Šljivar Asim, Donja Sanica, Ključ, BIH,
indeks Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, šolska leta 1985 do 1988.
gnz-65146

Pušnik Janez, Zlatoličje 65, Starše, diplomo SKSKŠ Maribor smer kovinarstvo,
izdana leta 1970. m-1557
Resnik Vinko, Kokošnje 18, Domžale,
diplomo Centra srednih šol v Domžalah
smer strojni ključavničar, izdana leta 1981.
gnl-64885

Rojnik Saša, Ul. Danila Zelena 1, Koper
- Capodistria, spričevalo od 1 do 4. letnika
Srednje ekonomske šole Koper, izdano leta 1993 do 1996. gnh-64664
Rus Lea, Pri malem kamnu 1, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika in obvestilo o uspehu

Špringer Janez, Teslova 7, Maribor, diplomo SKSMŠ Maribor, izdana leta 1985.
m-1567
Štubljar Saša, Rosalnice 74, Metlika,
spričevalo 3. letnika Srednje šole tiska in

Zaplotnik Mojca, Spodnja Bela 4, Preddvor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tekstilne obutvene in gumarske šole v
Kranju, izdano leta 1994. gno-64607
Zeković Mira, Linhartova cesta 34, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 1979. gnr-65054
Zupančič Barbara, Mali Lipovec 8, Dvor,
spričevalo 4. letnika Srednje poštne šole.
gns-64553
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Zupančič Nevenka, Črtomirova ulica 7,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnu-65326
Zustovič Polonca, Pot na Fužine 39,
Ljubljana, indeks, št. 18980971, izdala Filozofska fakulteta. gny-64947
Žabkar Stanislava, Levstikova ulica 5,
Novo mesto, diplomo Ekonomske fakultete, izdana leta 1980. gnc-64744
Žalar Marjanca, Radomerje 14/e, Ljutomer, indeks, št. 06980113, izdala Visoka
šola za socialno delo. gnz-65221
Žaucer Lidija, Spodnji Slemen 78, Selnica ob Dravi, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
ter zaključno spričevalo dve letne Srednje
kmetijske šole Maribor, izdano leta 1994,
1995 in 1996. m-1551
Železnik Tomaž, Rožna dolina, cesta
II/47, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole za farmacijo in zdravstvo v Ljubljani.
gne-64667
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KNEGO5232W5800569 z dne 24. 7.
1998. gnb-64820
AVTO LESCE d.o.o., Rožna dolina 36,
Lesce, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1024193, št. šasije
WV2ZZZ9KZWR537947 z dne 15. 7.
1998. gnz-64821
AVTO LESCE d.o.o., Rožna dolina 36,
Lesce, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1077593, št. šasije
WFOBXXGAJBWU29477 z dne 27. 1.
1999. gny-64822

Gorinšek Vanja, Prešernova cesta 42,
Gornja Radgona, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1037633.
gnu-64726
Hafner Janez, Kebetova 7, Medvode,
delovno knjižico. gnz-64800
Hafner Marko, Kebetova 7, Medvode,
preklic delovne knjižice, objavljeno v Ur. l.
RS, št. 19/1997. gnx-64802
Horvat Cecilija, Smrekarjeva 59, Izola Isola, delovno knjižico. gnr-64554

Avtohiša Mesojedec, Stare Črnuče 10,
Ljubljana-Črnuče, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1236895.
gnh-64564

Hrast Stanislav, Glinškova ploščad 5,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1005728.
gnt-65127

Bergoč Grega, Žeje 11, Prestranek, delovno knjižico. gnz-65171

Husarič Muhamed, Gradnikove brigade
33, Nova Gorica, delovno knjižico.
gnf-65041

Bezget Anastazij, Smetanova 58, Maribor, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1045187. gnh-65189
Blatnik Erik, Industrijska ulica 2, Jesenice, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1001205. gnz-65096

Ismaili Tima, Cesta dveh cesarjev 104/j,
Ljubljana, delovno knjižico, izdano na ime
Mulići Tima. gnq-64980

Brinovec Bronja, Peričeva ulica 7, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnm-64784

ISTRAGAS, d.o.o., Sermin 8a, 6000 Koper, preklicuje izgubljeno tehnično dokumentacijo za stabilni tlačni posodi: tehnična
dokumentacija za stabilni tlačni posodi – za
utekočinjeni naftni plin, proizvajalec: IMP
SKIP, d.d., Ljubljana, datum izdaje potrdila
na tehnični dokumentaciji: 10. 1. 1997, številka potrdila o pregledu dokumentacije in
tlačne posode: 314.11-0005/97-0204 AŠ,
tlačni posodi številka 13627 in 13748, volumen tlačnih posod 5 m3, številka načrta
po katerih sta posodi izdelani: 304 519.
Ob-54552

Capuder Lenart, Lukovica 13, Lukovica,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gns-64578

Jamnik Majda, Viška cesta 13, Dravograd, študentsko izkaznico, št. 81558933.
gnb-65195

Adriatic, d.d., Koper, PE Maribor, Jadranska 21, Maribor, preklicuje zeleno karto št. 0698138. Ob-54673

CENTER AVTO d.o.o., Tržaška cesta
132, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1261158.
gnn-64733

Jevnikar Saša, Prešernova cesta 13,
Ljubljana, preklic spričevala, objavljen v Ur.
l. RS, št. 70/2001. gnd-64993

Abij Romeh Andreja, Brodarjev trg 6,
Ljubljana, delovno knjižico, izdana na ime
Brelih Andreja. gnq-65230

Cerar Alja, Tugomerjeva 40, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnl-65210

ATMAN d.o.o., Cesta dveh cesarjev
40/c, Ljubljana, licenco, št. 0001632/31
z dne 23. 2. 1998 za tovorno vozilo M.A.N.
26.372FNL LL, reg. št. LJ L7 50K.
gnr-64704

Ćirović Sretko, Skrabčev trg 36, Ribnica, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0191843. gnw-65199

Žorž Lucijan, Poreče 12, Podnanos,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Koper,
izdano na ime Abramovič Sonja. gnh-65039
Župec Romana, Zg. Ščavnica, Sv.Ana v
Slov.goricah, indeksa in diplome Srednje
tekstilne šole v Mariboru. m-1582

Božič Olga, Petkova ulica 7, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1032754. gni-65188
Bregant Tina, Grintovška 15, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina.
gne-64771

Ostali preklici
Adriatic, d.d., Koper, PE Maribor, Jadranska 21, Maribor, preklicuje preklic zelene karte št. 0698468, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 68 z dne 17. 8. 2001
(stran 5147). Ob-54672

Avguštin Franc, Kardeljeva ploščad 4,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1044171.
gnx-65223
AVTO LESCE d.o.o., Rožna dolina 36,
Lesce, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1035185, št. šasije
VF1CO66M518647662, izdana 26. 8.
1998. gnd-64818
AVTO LESCE d.o.o., Rožna dolina 36,
Lesce, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1045015, št. šasije
KNEgc5232W5800809 z dne 25. 8.
1998. gnc-64819
AVTO LESCE d.o.o., Rožna dolina 36,
Lesce, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1037884, št. šasije

Eržen Jožef, Soča 75, Soča, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1234099. gnl-64935
Ficko Jure, Agrokombinatska cesta
13/c, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1033615.
gnj-65237
Fičur Leon, Brkinska 24, Izola - Isola,
delovno knjižico. gnq-64730
Fišer Gorazd, Cesta 24. junija 74, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-3456/99, izdala URSP
Koper. gne-65292
Galijaš Božen, Bevkova 4, Maribor, delovno knjižico. m-1585
Gombač Srečko, Regentova 2, Izola - Isola, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-5422/95 - dvojnik. gnw-65049

Jurgec Jože, Štrekljeva ulica 2, Ljubljana, vozno karto, št. 626 - prezplačna vožnja, izdal LPP. gnl-64835
Kogoj Mirjana, Kolomban 68/a, Ankaran - Ankarano, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1151067.
gnw-64549
Kokalj Rafko, Podgora pri Dolskem 22,
Ljubljana, potrdilo o uspešno opravljenem
preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu št.
612543, izdana 9. 12. 1998. gne-64992
Koller Marija, Domajinci 68, Cankova,
delovno knjižico, reg. št. 30850, ser. št. D
182704, izdana 20. 7. 1978 v Murski Soboti. gnx-64873
Kolšek Zvonko, Pesnica 59/c, Pesnica
pri Mariboru, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1008801.
gnw-64924
Konakovič Zlatko, Ulica Franca Mlakarja
42, Ljubljana, delovno knjižico. gnj-64737
Konakovič Zlatko, Ulica Franca Mlakarja 42, Ljubljana, preklic delovne knjižice,
objavljen v Ur. l. RS, št. 19/2001.
gnk-64736
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KOP JAVNO KOMUNALNO PODJETJE,
Cesta zmage 57, Zagorje ob Savi, portdilo
za registracijo uvoženega vozila, znamke
Mercdes Benz, tip Atego 1517, št. šasije
WDB 972072 1K 702857, tip motorja
OM904,904.911, ocarinjeno po carinski
deklaraciji, št. KV 877 z dne 31. 7. 2001.
gnt-64877
Košir Cvetka, Svetozarevska 14, Slovenska Bistrica, izjavo o ustreznosti posamično
pregledanega vozila, št. B 1007386.
gnp-65181
Košuta Marjan, Snežatno 19, Kojsko,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/15-04585-10/95. gne-65042
KOVINAR GRADNJE ST d.o.o., Sp.Plavž
6, Jesenice, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1025467.
gnu-64551
Koželj Simonida, Jakčeva 5, Ljubljana,
devizno hranilno knjižico, št. 038-727141383/04, izdala Nova Ljubljanska banka
podružnica Mestna hranilnica Ljubljana.
gne-64767
Krajner Ivan, Vranji vrh 17/c, Sladki Vrh,
licenco, št. 005054/4500-RKN 18/1997
z dne 29. 12. 1997, OZS 0005607.
gnl-64810
Kralj Rudi, Brinje 13/a, Dol pri Ljubljani,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1039401. gnf-64991
KRISTL d.o.o., Velika Račna 1, Grosuplje, licenco, št. 0000538/21, veljavno od
1. 12. 1997 do 1. 12. 2002 za tovorno
vozilo LJ 52-83J. gnl-64685
Kucalović Živojin, Deskle, Ulica talcev
12, Anhovo, delovno knjižico. gnw-64874
Kuk Tatjana, Šmarje 112, Šmarje, delovno knjižico. gny-65047
M-EXPRESS, paketna distribucija,
d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana, certifikat licence št. 0002342/74 in originalno žigosane kopije licenc za vseh 27
vozil. gnd-65172
Makoter Darja, Cven 23, Ljutomer, delovno knjižico reg. št. 215, ser. št. A
0286895, izdana 19. 10. 1994 v Ljutomeru. gne-64571
Malajner Roman, Na gmajno 24, Miklavž
na Dravskem polju, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1025084.
m-1572
Malovrh Mojca, Setnik 15/a, Horjul, študentsko izkaznico, št. 19364448, izdala
Ekonomska fakulteta. gnj-65087
Malovrh Nina, Cesta na Klanec 22,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 42244198,
izdala Akademija za likovno umetnost.
gns-64928
Mašat Aleksander, Ul. Ruške čete 7, Ruše, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1079955. m-1596
MEDICOP medicinska oprema d.o.o.,
Obrtna ulica 43, Murska Sobota, izjavo o
ustreznosti posamično pregledanega vozila, št. B 2000275, za vozilo Volkswagen

kombi
DMR
2,5,
št.
šasije
WV2ZZZ70Z1H156009. gnv-64604
MEDICOP medicinska oprema d.o.o.,
Obrtna ulica 43, Murska Sobota, potrdilo
za registracijo uvoženega vozila Volkswagen kombi DMR 2,5, št. šasije
WV2ZZZ70Z1H156009, ocarinjeno po carinski deklaraciji št. 010661 z dne 16. 5.
2001. gnt-64606
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POTEZA - LEASING d. o. o., Celovška
180, Ljubljana, vpisni list za čoln, št. 01-03442-1994 z dne 12. 6. 1997 za vodni skuter Polaris SL 700, reg. št. PI 2355, št.
šasije PLE 17945B797, letnik 1997.
gni-64838
Potrč Darinka, Metava 19/a, Maribor,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1042114. m-1561

Megloba Ivan, Golnik 108, Kranj, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1231294. gnv-65150

Puc Robert, Koludrje 4/a, Šentjanž, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1025390. gnn-65283

Mehinović Jasmina, Hraše 45, Ljubljana, delovno knjižico. gnj-64887

Račnik Jože, Brezni vrh 8, Podvelka,
delovno knjižico, reg. št. 3476, ser. št.
C881347, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnl-65135

MERCATOR, d.d., Dunajska 107, Ljubljana, licenco, št. 3231/87, za vozilo z reg.
št. LJ B7-013. gnw-64724
Mihelj Branko, Bazoviška 7, Nova Gorica, delovno knjižico. gnt-64556
Milek Leopold, Kidričeva cesta 16,
Kranj, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1044097. gnt-64977
Mlinar Jože, Ulica Španskih borcev 12,
Trbovlje, delovno knjižico št. 4613.
gnd-64868
Novak Vojko Drago, Jamova 17, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0067605. gnf-64716
Pahar Jure, Veliki Korinj 11, Zagradec,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1134369. gnj-65312
Pančur Rok, Rojska cesta 26, Domžale,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1003849. gnu-65076
Paveljšek Roman, Keršičeva cesta 21/a,
Trbovlje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1036750. gng-64965
Peljko Mateja, Spodnje Pirniče 24/f,
Medvode, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1019950.
gnw-64824
Pergar Janez, Vinje pri Moravčah 1, Moravče, vojaško knjižico, št. 1251.
gne-65317
Perger Anita, Ulica Kokrškega odreda 11,
Lesce, študentsko izkaznico, št. 22048560,
izdala Fakulteta za šport. gnz-64696
Pilinger Konrad, Gosposvetska 40, Maribor, delovno knjižico, št. 6049. m-1583
Pintar Rudolf, Jerebova 3/a, Novo mesto, izkaznico vojnega veterana, št. BN
020801, izdana 20. 2. 1997 pri UE Novo
mesto. gnj-64962
Polajžer Matej, Ul. Lackove čete 18,
Ptuj, delovno knjižico. gnd-64568
Poljak Nikola, Streliška ulica 3, Ljubljana, izkaznico vojnega invalida za popust pri
vožnji, št. 01993, izdala UE Ljubljana Center. gny-65197
POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Glagoljaška
8, Koper - Capodistria, izjavo o ustreznosti
in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1197457 za vozilo Renault Laguna
1.8/16V. gnb-65270

Repenšek Peter, Spuhlja 121/a, Ptuj,
delovno knjižico št. 52140, izdana leta
1995 na Ptuju. gnn-64862
Repovš Stanislav, Visoko 131, Visoko,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1031255. gnf-65091
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico delavca Bernarda Hermana št.
0303425. Ob-54642
Rovere Jana, Ob Korprivnici 15, Celje,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0226590. gne-65196
Rovere Vojko, Ob Koprivnici 15, Celje,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0260474. gnx-65198
Sardoč Davor, Partizanska 14/d, Koper - Capodistria, delovno knjižico.
gnw-65174
Smeh Marinka, Pečica 13, Podplat, delavske knjižice, izdane pri UE Šmarje pri
Jelšah. gno-65282
Smirnov Igor, Reteče 97, Škofja Loka,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-1953/96. gnw-64699
Starry Zoran, Dolenjska cesta 22, Ljubljana, delovno knjižico. gnq-64880
Sulič Neva, Gerbičeva ulica 43, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane. gnc-64694
SUMMIT MOTOS LJUBLJANA, Leskovškova 4, Ljubljana, carinsko potrdilo po
ECL-u, št. K4-26764/3.9.2001 za vozilo
Ford Focus 1.4 5V-colorado red..
gnh-65264
Šajn Igor, Gubčeva ulica 3, Kranj, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 0124846. gng-64565
ŠEŠKO ključavničarstvo in kovaštvo,
Socka 33, Nova Cerkev, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
0223424. gnk-64911
Škufca Marjan, Gabrščkova ulica 6, Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, št.
14466, izdana 19. 3. 2001. gnv-64804
Škulj Irena, Petrovičeva ulica 9, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-6931/97. gnf-64916
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Šoba Karl, Raztez 6, Brestanica, delovno knjižico. gnr-65254
Špeh Emanuel, Čevljarska 9, Koper Capodistria, delovno knjižico. gnp-64731
Šteiner Marija, Krožna ulica 28, Beltinci,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1042814. gnl-65160
Štepic Sašo, Rožna dolina, cesta II/39,
Ljubljana, delovno knjižico. gne-64567
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TRGOTRANS TRADE d.o.o., Cesta v Šmartno 15, Ljubljana, licenco, št. 0000150/10 za
vozilo LJ D4-00K. gnu-64580
Udovč Samo, Dunajska cesta 194, Ljubljana, delovno knjižico. gnp-65256
VELANA tovarna zaves d.d., Šmartinska
52, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1004634 za
kombinirano vozilo Renault. gnv-64575

VRANC TARNSPORT d.o.o., Krožna pot
7, Vojnik, Licenco, št. 00422 za tovorno
vozilo Mercedet Benz, reg. št. CE M4-252.
gnn-65008
Vrtačnik Peter, Pot na Fužine 19,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1048526.
gnk-64786

Švarc Miroslav, Sp. Gasteraj 79, Jurovski Dol, delovno knjižico, št. 1594. m-1587

VELO d.d., Celovška 150, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1278731 in A 1191328. gnv-64550

Vukajč Ida, Kroška 28/a, Murska
Sobota, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1145086.
gnx-64548

Teraž Tatjana, Nika Šturma 2, Sežana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1004536. gnd-65193

Visočnik Vesna, Antoličičeva 16, Maribor, izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila, št. B 1004310. m-1575

W & P Profil d.o.o., Štihova 4, Maribor,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0239910. gny-65201

Trampuš Polona, Golo Brdo 5/a, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19355538,
izdala Ekonomska fakulteta. gnj-65212

Vončina Luka, Golarjeva 5, Maribor, študentsko izkaznico, št. 31980159, izdala Fakulteta za farmacijo. gnm-64934

Zaletelj Ljudmila, Obirska ulica 25/a,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gno-64882

Vsebina

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-11
ZJN-12.B
ZJN-12.G
ZJN-12.S
ZJN-13.B
ZJN-13.G
ZJN-13.S
ZJN-15.B
ZJN-15.G
ZJN-15.S
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidenca statutov sindikatov
Objave delniških družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Razširitev dnevnega reda
Objava sklepov skupščine
Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije

5277
5277
5277
5283
5292
5300
5301
5302
5303
5305
5306
5309
5313
5314
5315
5315
5315
5315
5316
5323
5323
5323
5323

Izvršbe in zavarovanja
Amortizacije
Oklici o skrbnikih in razpravah
Sodni register vpisi po ZGD
Spremembe
Ljubljana
Izbrisi
Ljubljana
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Celje
Koper
Kranj
Krško
Maribor
Nova Gorica
Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

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

5324
5332
5332
5332
5332
5332
5333
5333
5333
5333
5333
5334
5334
5334
5334
5334
5334
5334
5335
5336
5338
5342
5342
5346

