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Sodni register
KRŠKO
Rg-402447
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 99/00073 z dne 6. 5. 1999 pri
subjektu vpisa KROCOM, storitev in trgovina, d.o.o., Brežice, sedež: Opekarska
16, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/03189/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5755484
Osnovni kapital: 14,076.206,84 SIT
Ustanovitelj: Krošelj Goran, Brežice,
Opekarska ulica 16, vstopil 26. 4. 1993,
vložil 14,076.206,84 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Rg-403618
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 99/00042 z dne 5. 7. 1999 pri
subjektu vpisa MARTIMEX, trgovsko podjetje, d.o.o., Brežice, Černelčeva 7, sedež: Černelčeva 7, 8250 Brežice, pod
vložno št. 1/02621/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5651760
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Budinek Mojca in prokuristka Koller Diana, razrešena 19. 6. 1998; direktor
Marton Veljko, Zagreb - Republika Hrvaška,
Maruličev trg 15, imenovan 19. 6. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Sprememba družbene pogodbe vpisana
v sodni register s sklepom Srg 42/99 z dne
5. 7. 1999.
Rg-404292
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 99/00154 z dne 9. 6. 1999 pri
subjektu vpisa STILLES, d.d., Inženiring
in notranja oprema, Sevnica, sedež: Savska cesta 13, 8290 Sevnica, pod vložno
št. 1/02127/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča predsednika in namestnika
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5564697000
Člana nadzornega sveta: Lovše Tomaž,
izstopil in ponovno vstopil 18. 5. 1999 kot
predsednik, in Šoln Zoran, izstopil in ponovno vstopil 10. 3. 1999 kot namestnik
predsednika.
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Rg-407710
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 99/00214 z dne 25. 10. 1999 pri
subjektu vpisa STEKLOPLAN, tehnologija
stekla, projektiranje, svetovanje, d.o.o.,
sedež: Malo Mraševo 13, 8312 Podbočje, pod vložno št. 1/03982/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razrešitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 1358804
Dejavnost, izbrisana 25. 10. 1999:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami.
Dejavnost, vpisana 25. 10. 1999: 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami.
Rg-407711
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 99/00256 z dne 25. 10. 1999 pri
subjektu vpisa JAVNO PODJETJE PLINOVOD SEVNICA, sedež: Naselje heroja
Maroka 24, 8290 Sevnica, pod vložno št.
1/03408/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5789656
Člani nadzornega sveta: Jazbinšek Ivan,
Simončič Borut in Imperl Jože, izstopili
27. 1. 1999; Kovač Joško, Špec Alojz in
Marin Alenka, vstopili 27. 1. 1999, in Lindič Ivica, vstopila 26. 4. 1999.
Rg-407712
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 99/00269 z dne 22. 10. 1999 pri
subjektu vpisa INTEGRAL BREBUS, avtobusni promet, delavnice in turizem, Brežice, d.o.o., sedež: Cesta svobode 11,
8250 Brežice, pod vložno št. 1/00707/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov zaradi odsvojitve poslovnih deležev in spremembo - čistopis
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5107717
Ustanovitelji: Arnšek Andrejka, izstopila
18. 12. 1998, Bibič Marija, izstopila
16. 12. 1998, Dušič Mihael, izstopil
17. 12. 1998, Ilijaž Srečko, izstopil 17. 12.
1998, Jargič Ivan, izstopil 17. 12. 1998,
Cvelbar Ivan, izstopil 17. 12. 1998, Jazbec
Karl, izstopil 16. 12. 1998, Kajs Zvonko,
izstopil 16. 12. 1998, Kos Anton, izstopil
17. 12. 1998, Kos Miroslav, izstopil
16. 12. 1998, Kralj Joško, izstopil 16. 12.
1998, Ogorevc Avgust, izstopil 16. 12.
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1998, Omerzel Janez, izstopil 17. 12.
1998, Pangrčič Jernej, izstopil 16. 12.
1998, Pintarič Štefan, izstopil 16. 12.
1998, Škof Ivan, izstopil 17. 12. 1998,
Šparakl Mihael, izstopil 16. 12. 1998, Vidmar Erih Jožef, izstopil 18. 12. 1998, Borošak Anton, izstopil 20. 10. 1997, Cvelbar
Franc, izstopil 27. 5. 1997, Krošelj Roman,
izstopil 16. 12. 1998, Pečnik Jožef, izstopil 17. 12. 1998, Prah Alojz, izstopil
18. 12. 1998, Žgalin Stanko, izstopil
17. 12. 1998, Jaklič Alfonz, izstopil 14. 11.
1996, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 56, izstopil 8. 12. 1998, Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana,
Mala ulica 5/IV, izstopil 8. 12. 1998, in
Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana,
Dunajska 160, izstopila 25. 3. 1999, Jaklič
Angela, Brežice, Župančičeva 17/F, vstopila 14. 11. 1996, vložila 542 .000 SIT,
Integral Brebus, avtobusni promet, delavnice in turizem, d.o.o., Brežice, Cesta svobode 11, vstopil 8. 12. 1998, vložil
16,360.000 SIT, Baškovič Jože, Brežice,
Hrastinska pot 12, vstopil 14. 6. 1995, vložil 4,410.000 SIT, Borošak Ivan, Brežice,
Šolska ulica 2, vstopil 14. 6. 1995, vložil
949.000 SIT, Cvetkovič Milan, Krška vas,
Krška vas 13/A, vstopil 14. 6. 1995, vložil
722.000 SIT, Dececco Jože, Bizeljsko, Nova vas 2, vstopil 14. 6. 1995, vložil
722.000 SIT, Gerjevič Sonja, Brežice, Cesta prvih borcev 19, vstopil 14. 6. 1995,
vložil 653.000 SIT, Germovšek Jože, Pišece, Pišece 29, vstopil 14. 6. 1995, vložil
4,017.000 SIT, Godler Jože, Dobova, Cvetna ulica 8, vstopil 14. 6. 1995, vložil
721.000 SIT, Hotko Janko, Globoko, Globoko 63, vstopil 14. 6. 1995, Hotko Jože,
Globoko, Globoko 63, vstopil 14. 6. 1995,
vložil 2,734.000 SIT, Hrastovšek Vladislava, Brežice, Erjavčeva ulica 2, vstopila
14. 6. 1995, vložila 1,037.000 SIT, Lapuh
Jože, Brežice, Cesta bratov Cerjakov 2,
vstopil 14. 6. 1995, vložil 1,105.000 SIT,
Novosel Ivan, Jesenice na Dolenjskem, Ribnica 21, vstopil 14. 6. 1995, vložil
1,585.000 SIT, Ocvirk Stanko, Podsreda,
Pečice 23, vstopil 14. 6. 1995, vložil
1,037.000 SIT, Ogorevc Franc, Brežice,
Samova ulica 12, vstopil 14. 6. 1995, vložil
3,589.000 SIT, Plevnik Jože, Pišece, Pišece 110, vstopil 14. 6. 1995, vložil 398.000
SIT, Rožman Ivan, Kapele, Župelevec 1,
vstopi 14. 6. 1995, vložil 649.000 SIT,
Škvarč Vinko, Kraška vas, Dolenje Skopice
27, vstopil 14. 6. 1995, vložil 1,110.000
SIT, Štarkl Ivan, Globoko, Globoko 24, vstopil 14. 6. 1995, vložil 1,133.000 SIT, Tomažin Andreja, Brežice, Bukošek 13, vsto-
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pila 14. 6. 1995, vložila 3,052.000 SIT,
Valentič Frančiška, Sevnica, Trg svobode
31, vstopila 14. 6. 1995, vložila 3,207.000
SIT, Verbančič Jožef, Kapele, Rakovec 17,
vložil 1,114.000 SIT, Županič Srečko, Senovo, Rudarska cesta 25/B, vstopil 14. 6.
1995, vložil 1,037.000 SIT, in Duhanič Zlatica, Cerklje ob Krki, Gazice 7, vstopila 2. 9.
1997, vložila 136.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo, Cizerle Jožef, izstopil 2. 9.
1997.
Rg-407715
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 99/00046 z dne 21. 10. 1999 pri
subjektu vpisa INDUSTRIJSKA ODPREMA
BREŽICE, d.o.o., sedež: Krška vas 34/b,
8262 Krška vas, pod vložno št.
1/00829/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža in čistopis družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5005558
Ustanovitelji: Dolenjski investicijski
sklad, PID, d.d., Novo mesto, Novi trg 11,
izstopil 24. 12. 1997, Kos Branko, Brežice, Marof 37, vložil 8,640.000 SIT, Suša
Kamilo, Brežice, Čopova ulica 8, vložil
3,214.000 SIT, in Kalanj Marijan, Brežice,
Cesta bratov Milavcev 17, vložil 6,906.000
SIT, vstopili 19. 12. 1996, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Rg-407734
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 99/00597 z dne 18. 10. 1999 pri
subjektu vpisa VINO BREŽICE, proizvodnja in trgovina, d.d., sedež: Cesta bratov
Cerjakov 33, 8250 Brežice, pod vložno
št. 1/00218/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo nadzornega sveta
in predložitev zapisnika 2. redne skupščine
z dne 6. 9. 1999 s temile podatki:
Matična št.: 5132347
Član nadzornega sveta: Šetinc Lenart,
vstopil 6. 9. 1999.
Predložitev zapisnika 2. redne skupščine z dne 6. 9. 1999.
Rg-407737
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 99/00155 z dne 18. 10. 1999 pri
subjektu vpisa IKODENT – proizvodnja
in storitve, Krško, d.o.o., sedež: Papirniška 17a, 8270 Krško, pod vložno št.
1/03546/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5811961
Sedež: 8270 Krško, Slavka Rožanca 7
Dejavnost, vpisana 18. 10. 1999: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 8513
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Zobzodravstvena dejavnost; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti, 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa, 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Opomba: vpiše se dejavnost s šifro:
51.18, razen posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-407740
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 99/00271 z dne 13. 10. 1999 pod
št. vložka št. 1/04031/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:
Matična št.: 1458655
Firma: VEGELJ INŽENIRING, proizvodnja, montaža, vzdrževanje, d.o.o.
Skrajšana firma: VEGELJ INŽENIRING,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8253 Artiče, Spodnja Pohanca 17
Osnovni kapital: 7,000.000 SIT
Ustanovitelja: Vegelj Branko, vložil
5,320.000 SIT in Vegelj Barbara, vložila
1,680.000 SIT, oba iz Artič, Spodnja Pohanca 17, vstopila 23. 8. 1999, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vegelj Branko, imenovan 23. 8.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 13. 10. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0130 Mešano kmetijstvo; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0202 Gozdarske storitve; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2852 Splošna
mehanična dela; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne

inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motornih koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
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strojev ter računalniških naprav; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov; 90004 Kanalizacija in
delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge dejavnosti javne higiene; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikarskih salonov; 9304 Druge dejavnosti
za nego telesa 9305 Druge storitvene dejavnosti.
Opomba: vpiše se dejavnost s šifro:
G/51.18, razen posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-407760
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 99/00254 z dne 11. 10. 1999 pri
subjektu vpisa KOVIS, proizvodnja, prodaja, izvoz-uvoz, zastopstva, gostinstvo
in turizem, Velika Dolina 37, Jesenice
na Dolenjskem, d.o.o., sedež: Velika Dolina 37, 8261 Jesenice na Dolenjskem,
pod vložno št. 1/00648/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5333407
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pangrčič Anton, razrešen 10. 8.
1999, Zobarič Alojzij, Jesenice na Dolenjskem, Obrežje 56, razrešen 10. 8. 1999
kot zastopnik in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 11. 10. 1999: 2721
Proizvodnja litoželeznih cevi; 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2931
Proizvodnja traktorjev; 3430 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 3520 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil; 3550 Proizvodnja
drugih vozil, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;

5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih
prehrambenih obratov: 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
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7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost holdingov; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti.
Opomba: vpišejo se dejavnosti s šiframi:
G/52.488, razen orožja in streliva;
K/74.12, razen revizijske dejavnosti;
K/74.14, razen arbitraž in posredovanja pri
pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-407761
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 99/00208 z dne 11. 10. 1999 pri
subjektu vpisa MLADINSKI CENTER
BREŽICE, sedež: Gubčeva 10, 8250 Brežice, pod vložno št. 1/03989/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnice s temile podatki:
Matična št.: 1331264
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Medvešek Anita, razreršena 17. 3.
1999, direktorica Čular Patricia, Kapele,
Podvinje 23, imenovana 17. 3. 1999, zastopa center brez omejitev.
Rg-407801
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 99/00112 z dne 6. 10. 1999 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA PODBOČJE, p.o., sedež: Podbočje 82, 8312
Podbočje, pod vložno št. 1/00135/00 vpi-
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salo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšano firmo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5086051
Firma: OSNOVNA ŠOLA PODBOČJE
Skrajšana firma: OŠ PODBOČJE
Dejavnost, vpisana 6. 10. 1999: 5551
Dejavnost menz; 6023 Drug kopenski potniški promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 80103 Dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z motnjami v razvoju; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic.
Opomba: vpiše se dejavnost s šifro:
74.12, razen revizijske dejavnosti.
Rg-407802
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 99/00164 z dne 6. 10. 1999 pri
subjektu vpisa MIRT COMMERCE, trgovina in montaža, d.o.o., Blanca, sedež:
Blanca 62, 8283 Blanca, pod vložno št.
1/00954/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo kapitala, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5371724
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Mirt Drago in Mirt Tatjana,
oba iz Blance, Blanca 62, vstopila 9. 5.
1990, vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 6. 10. 1999: 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
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na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-407809
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 99/00261 z dne 4. 10. 1999 pri
subjektu vpisa LISCA, d.d., modna oblačila Sevnica, sedež: Prešernova 4, 8290
Sevnica, pod vložno št. 1/00140/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5037395
Sprememba statuta z dne 22. 7. 1999.
Rg-407811
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 99/00139 z dne 4. 10. 1999 pod
št. vložka 1/04026/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev z.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 1422235
Firma: KMETIJSKO-VINARSKA ZADRUGA Kostanjevica-Podbočje, z.o.o.
Skrajšana firma: KVZ Kostanjevica-Podbočje, z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga
Sedež: 8311 Kostanjevica na Krki,
Kambičev trg 1
Osnovni kapital: 270.000 SIT
Ustanovitelji: Kuntarič Stanislav, Podbočje, Podbočje 91, vložil 10.000 SIT, Tomazin Jože, Kostanjevica na Krki, Globočice
3, vložil 10.000 SIT, Tomazin Stanislav-Matija, Kostanjevica na Krki, Ulica talcev 20,
vložil 250.000 SIT, vstopili 24. 3. 1999,
odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Tomazin Stanislav-Matija, imenovan
24. 3. 1999, zastopa zadrugo brez omejitev kot zakoniti zastopnik – predsednik zadruge.
Član nadzornega sveta: Kuntarič Stanislav, preglednik, vstopil 24. 3. 1999.
Dejavnost, vpisana 4. 10. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 0132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1511 Proizvodnja
in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
1520 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1551 Melkarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja drugih než-
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ganih fermentiranih pijač; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 6024
Cestni tovorni promet; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava podatkov; razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Opomba: vpiše se dejavnost s šifro:
K/74.12, razen revizijske dejavnosti.
Rg-407814
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 99/00086 z dne 5. 10. 1999 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA RAKA,
p.o., sedež: Raka 36, 8274 Raka, pod
vložno št. 1/00154/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšano firmo, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom o zavodih s temile podatki:
Matična št.: 5083281
Firma: OSNOVNA ŠOLA RAKA
Skrajšana firma: OŠ RAKA

Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Občina Krško, Krško,
Cesta krških žrtev 14, vstopila 26. 5. 1963,
odgovornost: ostalo.
Dejavnost, vpisana 5. 10. 1999: 5551
Dejavnost menz; 6023 Drug kopenski potniški promet, 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje, 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 80103 Dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z motnjami v razvoju; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic.
Opomba: vpiše se dejavnost s šifro:
K/74.12, razen revizijske dejavnosti.
Rg-407856
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 99/00613 z dne 26. 10. 1999 pri
subjektu vpisa AGROSLOGA TRADE, proizvodnja in trgovina, Kapele, d.o.o., sedež: Slogonsko 25, 8258 Kapele, pod
vložno št. 1/03104/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, družbenikov in zastopnikov ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5779715
Firma: AGROSLOGA TRADE, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: AGROSLOGA TRADE,
d.o.o.
Ustanovitelja: Radanovič Romanij, izstopil 27. 9. 1999, Radanovič Vida, Kapele,
Slogonsko 25, vstopila 27. 9. 1999, vložila
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Radanovič Romanij, razrešen 27. 9.
1999, direktorica Pintar Radanovič Tatiena, Kapele, Slogonsko 25, imenovana
27. 9. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 26. 10. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1511 Proizvodnja
in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
1520 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1571 Proizvodnja
krmil; 1572 Proizvodnja hrane za hišne živali; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
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lesa; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje video zapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles, trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
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mi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5510 Dejavnost hotelov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Dejavnost kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 De-
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javnost drugih prehrambenih obratov: 5540
Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9304
Druge dejavnosti za nego telesa 9305 Druge storitvene dejavnosti.
Opomba: vpiše se dejavnost s šifro:
G/51.18, razen posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.

NOVO MESTO
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 89 z dne 4. 11.
1999, stran 5963, Rg-402694, se pri subjektu vpisa KSE, Tovarna za proizvodnjo
kontejnerjev in spojnih elementov, d.o.o.,
Novo mesto, priimek pri članici nadzornega
sveta pravilno glasi: Andrejčič Julijana; in
tekst pri osebi, pooblaščeni za zastopanje:
Andrejčič Julijana, Novo mesto, Jakčeva
ulica 9, imenovana 10. 4. 1999, zastopa družbo brez omejtiev.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra

LJUBLJANA
Srg 9908/99
Rg-524
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
AGRUMENT MALEŠEVIĆ & LUKAČ,
d.n.o., Miklošičeva 8, Ljubljana, reg. št.
vl. 1/18767/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 2. 9.
1999.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Lukač Aleksander, Domagojeva 15, Zagreb, R Hrvaška in Jerina
Malešević, Poljička ulica 19, Zagreb, R Hrvaška, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na oba ustanovitelja v razmerju
na osnovne deleže.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 1999

MARIBOR
Srg 2942/99
Rg-525
Družba FIN-BOR, podjetje za poslovno svetovanje, d.o.o., Maribor, Ulica Vita
Kraigherja 5, reg. št. vl. 1/10666-00, katere družbenik je Klajnšek Borut, Strossmayerjeva 32b, Maribor, po sklepu družbenika
z dne 13. 10. 1999 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Klajnšek Borut, Strossmayerjeva 32b, Maribor.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
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 4. 1. 2000
Srg 636/99
Rg-523
Družba CHEN-BONITETA, podjetje za
storitve in trgovino, k.d., Maribor, Smetanova 75, reg. št. vl. 1/7985-00, katere
družbenika sta Chen Zvezdana in Chen Shi
Ning, oba Miklošičeva ulica 6, Maribor, po
sklepu družbenikov z dne 13. 5. 1999 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Chen Zvezdana in Chen Shi Ning.
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Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
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. 11. 1999

Št.

z imenom Pravila za delovanje sindikata v
Domu starejših Šentjur z dne 9. 11. 1999,
s sedežem: Svetinova 1, Šentjur.
Navedenemu sindikatu se določi matična številka: 1133497.

Razglasi sodišč
Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-16/99
Ob-18515
Pravila Sindikata podjetja IMP Elektromonter, Ljubljana, Vojkova 58, Zveza
svobodnih sindikatov Slovenije, sprejeta
na članskem sestanku sindikata dne 25. 1.
1991 se hranijo pri Upravni enoti Ljubljana,
izpostava Bežigrad. Pravila so vpisana v evidenco statutov sindikatov pod št. 16 dne
20. 12. 1999.
Št. 02801-12/99
Ob-18516
Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe prejme v hrambo pravila vpisana v
evidenco statutov sindikatov dne 13. 12.
1999 pod zaporedno številko 200/99 z nazivom Pravilnik o delovanju sindikata v Zavodu za zdravstveno varstvo Celje, ki jo je
zahtevala pooblaščena oseba sindikata z
imenom: Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Sindikat zavoda za
zdravstveno varstvo Celje, in sedežem:
Ipavčeva 18, 3000 Celje.
Matična številka: 1228820.
Št. 021-5/99-34/2
Ob-18669
Statut oziroma pravila Sindikata delavcev Občine Laško, Upravne enote
Laško, Ministrstev, Centra za socialno
delo Laško in Sodnika za prekrške
Laško, s sedežem v Mestni ulici 2, Laško,
ki je bil sprejet dne 7. 12. 1999, se hrani
pri Upravni enoti Laško in je vpisan pod zap.
št. 36 pod imenom: Sindikat delavcev Občine Laško, Upravne enote Laško, ministrstev, Centra za socialno delo Laško in Sodnika za prekrške Laško.
Št. 028-2/99 1427
Ob-18707
Pravila Sindikata Javnega zavoda Vrtec Zreče, sprejeta na ustanovnem zboru
Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti
Slovenije, Javnega zavoda Vrtec Zreče, s
sedežem v Zrečah, Cesta na Roglo 13,
dne 19. 5. 1999, se hranijo pri Upravni enoti Slovenske Konjice.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod številko 55, dne 16. 12.
1999.
Št. 007-2/99-230
Ob-18708
Upravna enota Šentjur pri Celju z dnem
izdaje te odločbe sprejme v hrambo pravila
Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije v zavodu Dom starejših
Šentjur, vpisana v evidenco statutov sindikatov dne 9. 12. 1999, pod zap. št. 08/99,

Pri navedenih sodiščih teče
postopek, da se razglasijo za
mrtve osebe, ki so pogrešane.
Pogrešance pozivamo, da se
oglase; vsi drugi, ki kaj vedo o
njihovem življenju, naj to javijo
sodniku in začasnemu skrbniku
oziroma predlagatelju v roku
treh mesecev po objavi oglasa,
ker bo sicer sodišče po preteku
tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.

N 49/99
PO-409180
Anton Nardin, pok. Ivana, z zadnjim naslovom Vogrsko 13, je pogrešan (na predlog Albine Nardin, por. Trpin, Stradone della Mainizza 69, Gorica, Italija, ki jo zastopa
odv. Maja Krašovec iz Nove Gorice).
Skrbnica je Šfiligoj Hilarija, zaposlena pri
Centru za socialno delo Nova Gorica.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 12. 1999

Oklici dedičem
I D 644/96
OD-409311
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru teče
zapuščinski postopek po pok. Matildi Slaček, roj. 26. 2. 1904, nazadnje stan. Kettejeva ul. 19, Maribor, ki je umrla dne 1. 9.
1995.
K dedovanju je na podlagi zakona med
drugim poklican zapustničin sin Drago
Brunčič, ki se je pred 50 leti odselil v Avstralijo in katerega bivališče sedaj ni znano. Enak poziv velja za morebitne dediče
navedene osebe.
Pozivamo dediča po pok. Matildi Slaček, da sodišču v roku enega leta od objave
oklica priglasi svoje pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 12. 1999
D 137/97
OD-409184
Filipčič Neža iz Osp št. 47, je dne 15. 3.
1997 umrla in ni zapustila oporoke.
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Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči državi.
Neznane dediče začasno zastopa skrbnica za poseben primer Cvetka Birsa, Ivančičeva 19, Ankaran.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 12. 1999
D 443/87
OD-409183
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pok. Viktorju Ljubiju,
roj. 1. 5. 1904, nazadnje stan. Zg. Dobrenje 29, ki je umrl dne 14. 12. 1985.
K dedovanju je na podlagi zakona med
drugim poklican tudi zapustnikov sin Adolf
Ljubi, ki je nazadnje stanoval na naslovu
223 Gladstone st., Mudgee Pos 2850, Avstralija in katerega bivališče sedaj ni znano.
Pozivamo dediča Adolfa Ljubija naj se v
enem letu od objave tega oklica priglasi
Okrajnemu sodišču v Mariboru, saj bo sodišče sicer po preteku roka opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 12. 1999
I D 25/97-5
OD-408512
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani teče zapuščinski postopek po pok. Bukvić Miletu,
sinu Ivana, roj. 27. 5. 1935, umrlem 5. 11.
1996, nazadnje stanujočem v Ljubljani, Bratovševa ploščad 4, drž. Republike Hrvaške.
Kot zakoniti dediči pridejo v poštev tudi
zapustnikovi sorodniki, ki žive v Republiki
Hrvatski in v Avstraliji, vendar njihovi naslovi
niso znani.
Zakonite in morebitne oporočne dediče pozivamo, da se v enem letu po objavi
tega oklica prijavijo tukajšnjemu sodišču
kot dediči.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 1999

Oklici o skrbnikih in razpravah
P 871/96
SR-409178
Okrožno sodišče v Celju je po predsednici senata sodnici Anuški Tasič Mašat, v
pravdni zadevi tožeče stranke Barbare Krašovec in Antona Tkalca, oba stanujoča Šempeter 305, Šempeter, ki ju zastopa odvetnik Janko Gedlička iz Žalca, zoper toženo
stranko Krašovec Marjana, Dobrteša vas
16/e, Šempeter, zaradi izpodbijanja očetovstva, v skladu z 82. členom zakona o
pravdnem postopku sklenilo:
toženi stranki Krašovec Marjanu se za
začasno zastopnico postavi Lidijo Škoberne, dipl. pravnico, stanujočo Polzela 154,
3313 Polzela.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 10. 1999
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In 98/00452-24
SR-409176
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Tamari Kokalj, v izvršilni zadevi upnika Inka leasing, d.d., Koper, Tomšičeva
2, Koper, ki ga zastopa odv. Marko Globevnik iz Kopra, zoper dolžnika Žarka Đurišiča,
Ljubljana, Celovška 189, zaradi izterjave
18,178.360 SIT s pp, dne 13. 9. 1999
sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ se
dolžniku Žarku Đurišič, Ljubljana, Celovška
št. 189, sedaj neznanega bivališča v Ljubljani, postavi začasni zastopnik Andrej Gerlovič, Komenskega 7, Ljubljana, univerz.
dip. pravnik, ki bo zastopal dolžnika v izvršilni zadevi tega sodišča, opr. št. In
98/00452, vse dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 9. 1999
IV P 267/98
SR-409174
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Poloni Marjetič-Zemljič v pravdni zadevi tožeče stranke Republiški zavod za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana, ki ga zastopajo
odvetniki dr. Peter Čeferin, Rok Čeferin in
Aleksander Čeferin iz Grosuplja, proti toženi stranki Sebastjan Pečnik, Prešernova 6,
Sevnica, zaradi vračila štipendije, dne
23. 11. 1999 sklenilo:
1. Sebastjanu Pečniku, neznanega prebivališča, se v pravdni zadevi opr. št. IV P
267/98 postavi začasna zastopnica odvetnica Bogdana Žigon, Trdinova 5, Ljubljana.
2. Začasna zastopnica bo v navedeni
pravdni zadevi zastopala toženo stranko, dokler ne bo tožena stranka ali njen pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 11. 1999
Z 77/99
SR-408869
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v
zadevi zavarovanja upnice Republike Slovenije, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
Republike Slovenije, Davčni urad Celje, ki
jo zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Oddelek v Celju, zoper dolžnico Dragico Oset Brence, Ul. Valentina Orožna 8/d, Šentjur, zaradi zastavne pravice na
nepremičnini, dolžnici postavilo začasno zastopnico Simono Preininger, odvetnico v
Šmarju pri Jelšah, ki bo dolžnico v postopku zastopala vse do takrat, dokler dolžnica
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 25. 11. 1999
P 172/99
SR-408868
Okrajno sodišče v Novi Gorici je na podlagi 82/4. člen ZPP v pravdni zadevi opr.
št. P 172/99 tožeče stranke Mestne občine Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, Nova
Gorica, ki jo zastopa odvetnik Metod Tavčar
iz Ajdovščine, zoper toženo stranko 1. Prešeren Aleksandra, Via Duca D’Aosta 161,
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34170 Gorica, Italija, ki ga zastopa odvetnica Tanja Marušič iz Nove Gorice, 2. Prešeren Maksimilijana, Via Giustignani 115,
34170 Gorica, Italija, sedaj neznanega bivališča, postavilo začasnega zastopnika v
osebi Brede Mattiazzi, Cesta Prekomorskih
brigad 62/o, Šempeter, sekretarke Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Začasni zastopnik bo zastopal toženca v pravdnem postopku, dokler toženec sam ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler ne bo skrbstveni organ sporočil
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 11. 1999

Stečajni postopki
in likvidacije
St 23/99-7
S-18419
1. Z dnem 3. 1. 2000 se začne stečajni postopek nad dolžnikom Panonka Semenarstvo, Podjetje za pridelavo, dodelavo in promet s semeni, d.o.o., Hodoš št. 1/a.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
Marjan Smodiš, dipl. ek., iz Bakovcev, Mali
Bakovci št. 62.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pismenih izvodih in potrebno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica. S prijavo
terjatve morajo predložiti tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 5% tolarske vrednosti
od vsote prijavljene terjatve, vendar največ
v vrednosti 2000 točk.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 27. 3. 2000 ob 12. uri, v sobi
št. 12 pri Okrožnem sodišču v Murski
Soboti.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil dne 3. 1. 2000 nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o začetku stečajnega postopka. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 1. 2000
St 27/99
S-18420
To sodišče razpisuje II. narok za preizkus upniških terjatev v stečajni zadevi Grasmere, d.o.o., Loška ul. 13, Maribor – v
stečaju, dne 24. 1. 2000 ob 9. uri, soba
253 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 1. 2000
St 77/99
S-18421
To sodišče je s sklepom opr. št. St
77/99-6 z dne 28. 12. 1999 začelo stečajni postopek nad dolžnikom SDPP,
d.o.o., trgovsko podjetje, Kamnik, Stahovica 4a, matična št. 5782422, šifra de-

javnosti 70.132, ter hkrati odločilo, da se ta
postopek takoj zaključi in da se dolžnik po
pravnomočnosti sklepa o zaključku postopka izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper navedeni sklep lahko
pritožijo v 15 dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 12. 1999
St 34/99
S-18422
To sodišče je s sklepom opr. št. St
34/99-2 z dne 23. 12. 1999 nad dolžnikom Stavbenik-Kovinar, kovinarsko podjetje, d.o.o., Izola, začelo stečajni postopek in ga takoj zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa je odredilo
izbris dolžnika iz sodnega registra.
Zoper navedeni sklep lahko upniki vložijo pritožbo v roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 23. 12. 1999
St 79/98
S-18423
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Astra – zunanja trgovina,
p.o., Ljubljana – v stečaju, za dne 17. 2.
2000 ob 12.30, v sobi 368 tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313,
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 1. 2000
St 20/99-5
S-18509
To sodišče je na seji senata dne 3. 1.
2000 pod opr. št. St 20/99 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom WIK
Proizvodnja in trgovina Črnomelj, d.o.o.,
Ločka cesta 18, Črnomelj, matična št.
5356512, šifra dejavnosti 1.261, se začne
in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
WIK Proizvodnja in trgovina Črnomelj,
d.o.o., Ločka cesta 18, Črnomelj, izbriše iz
sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 3. 1. 2000
St 54/99-19
S-18510
To sodišče je dne 1. 12. 1999 s sklepom
opr. št. St 54/99 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Center za finančno svetovanje, d.o.o., Maribor, Dogoška 86/e, in
za stečajnega upravitelja določilo Ignaca Mariniča, dipl. ekonomista, zaposlenega pri
MHP, d.o.o., Maribor, Partizanska 3-5.
To sodišče je dne 3. 1. 2000 s sklepom
opr. št. St 54/99 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Center za finančno svetovanje, d.o.o., - v stečaju, Maribor, Dogoška 86/e, ker premoženje, ki je prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka in je tudi neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo na
Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti pisno v dveh
izvodih pri Okrožnem sodišču v Mariboru.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 1. 2000
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St 64/99-17
S-18511
To sodišče je dne 1. 12. 1999 s
sklepom opr. št. St 64/99 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Kavibo Storitve
in trgovina, d.o.o., Sladki vrh, Svečane
3, in za stečajnega upravitelja določilo Ignaca Mariniča, dipl. ekonomista, zaposlenega
pri MHP, d.o.o., Maribor, Partizanska 3-5.
To sodišče je dne 3. 1. 2000 s sklepom
opr. št. St 64/99 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Kavibo Storitve in trgovina, d.o.o. - v stečaju, Sladki vrh, Svečane
3, ker premoženje, ki je prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške tega postopka in je tudi neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti pisno v
dveh izvodih pri Okrožnem sodišču v Mariboru.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 1. 2000
St 17/99
S-18512
To sodišče je s sklepom opr. št. St
17/99, z dne 5. 1. 2000 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Hypos
Muta podjetje za hidravliko in pnevmatiko, d.d., Koroška cesta 57, Muta, matična številka dolžnika 5071402, šifra dejavnosti dolžnika 33.200 ter odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
– Alta-Trade SRL, Via Vergerio 3/1,
34138 Trst, Italija,
– Kovinotehna, d.d., Mariborska cesta 7,
Celje,
– Beroha podjetje za nabavo in prodajo
ter dodelavo kovinskih cevi, d.o.o., Celjska
cesta 45, Slovenj Gradec,
– C & R Stahlhandel GmbH, Anzinger
str. 19, 85586 Poing b. München,
– Srečko Prevorčič, Pod gradom 26,
Radlje, kot delavski zaupnik.
Za upravitelja prisilne poravnave se določi Miran Ocepek, odvetnik iz Slovenj Gradca, Francetova 7.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki so
nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi, v 30 dneh po objavi izvlečka oklica
o pozivu za sklenitev prisilne poravnave v
Uradnem listu RS.
Upniki lahko v roku 30 dni, po izteku
tridesetdnevnega roka za prijavo terjatev, z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
Oklic upnikom je nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 5. 1. 2000.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 1. 2000
St 29/99-6
S-18513
Z dne 5. 1. 2000 se začne stečajni postopek nad dolžnikom A.B.L., Trgovina na
debelo in drobno ter uvoz in izvoz Murska Sobota, d.o.o., Industrijsko obrtna
cona, Murska Sobota.
Stečajni postopek se ne izvede in se z
istim dnem zaključi.
Zoper sklep o začetku in zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Premoženje stečajnega dolžnika se
po pravnomočnosti tega sklepa uporabi
za poravnavo stroškov stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 1. 2000
St 26/99-5
S-18514
Z dne 5. 1. 2000 se začne postopek
prisilne poravnave zoper dolžnika Indip,
Proizvodnja oblačil in dežnikov, d.d., Industrijska 2, Lendava.
Predlagatelju se nalaga, da na žiro račun
Okrožnega sodišča v Murski Soboti št.
51900-695-45335,
sklic
na
št.
0501-0011-2699 položi predujem za
stroške postopka v višini 600.000 SIT, v
roku 30 dni.
Upniki, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, naj sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in
priloženimi dokazili v roku 30 dni po objavi
tega oklica prijavijo svoje terjatve.
K tej prijavi terjatve morajo priložiti dokaz
o plačilu sodne takse, ki znaša 5% od vsote
prijavljene terjatve, vendar največ 2000 točk
(30.000 SIT).
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Za upravitelja postopka prisilne poravnave se imenuje dr. Štefan Ščap iz Murske
Sobote, Ulica ob Progi št. 53.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil 5. 1. 2000 nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 1. 2000
St 13/95
S-18654
Stečajnega upravitelja Staneta Gaveza
se z dne 5. 1. 2000 razreši funkcije stečajnega upravitelja v stečajni zadevi Daboplast, d.o.o., Maribor – v stečaju.
Za novo stečajno upraviteljico se določi
Majda Jaki, univ. dipl. ek., Koroška 75, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 1. 2000
St 33/95
S-18655
Stečajnega upravitelja Staneta Gaveza
se z dne 5. 1. 2000 razreši funkcije stečajnega upravitelja v stečajni zadevi Stavbing,
d.o.o., Maribor – v stečaju.
Za novo stečajno upraviteljico se določi
Majda Jaki, univ. dipl. ek., Koroška 75, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 1. 2000
St 15/99-7
S-18657
To sodišče je na seji senata dne 4. 1.
2000 pod opr. št. St 15/99 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnico Marijo
Štangelj, s.p., Jurna vas 5, Novo mesto,
se začne in zaključi, ker premoženje dolžnika ne zadošča niti za poplačilo stroškov
stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnica
Marija Štangelj, s.p., Jurna vas 5, Novo
mesto, izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
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Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 4. 1. 2000
St 16/99
S-18659
To sodišče objavlja v prisilni poravnavi,
ki se vodi pod opr. št. St 16/99, sklep z
dne 6. 1. 2000:
V skladu z dol. 52. člena ZPPSL poravnalni senat razpiše narok za prisilno poravnavo nad dolžnikom Libela Maxima, Proizvodnja tehtnic in energetike, d.o.o.,
Opekarniška 2, Celje, ki se bo opravil dne
16. 2. 2000 ob 9. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 123/a, v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo o prisilni poravnavi glasovali pisno (člen 54/II ZPPSL), naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu senatu; upniki pravne
osebe naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo
je podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje upnika. Pri
glasovanju se bodo štele samo tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni senat prejel do
zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 1. 2000
St 21/99-5
S-18709
To sodišče je na seji senata dne 6. 1.
2000 pod opr. št. St 21/99 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom A-S
Trafo, projektiranje, proizvodnja, prodaja, Novo mesto, d.o.o., Velika Cikava 22, Novo mesto, se začne in
zaključi, ker premoženje dolžnika ne
zadošča niti za poplačilo stroškov stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
A-S Trafo, projektiranje, proizvodnja, prodaja, Novo mesto, d.o.o., Velika Cikava 22,
Novo mesto, izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 6. 1. 2000
St 78/99
S-18712
To sodišče je s sklepom St 78/99 dne
4. 1. 2000 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Vita, družba za trgovino z živilskimi in kmetijskimi proizvodi, d.o.o., Tržaška 118, Ljubljana, matična številka
5326664, šifra dejavnosti 070250.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Jože Vodičar iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, 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 20. 4. 2000 ob 13. uri, soba 368 tukajšnjega sodišča.
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Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 1.
2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2000
St 94/99
S-18714
To sodišče je s sklepom St 94/99 dne
6. 1. 2000 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Semat, Trgovina in storitve,
d.o.o., Trg svobode 12, Trbovlje, matična
številka 5328985, šifra dejavnosti 51.390.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Iztok Šubara, odvetnik iz Trbovelj.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 8. 6. 2000 ob 12.10, soba 368 tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 6. 1.
2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 1. 2000
St 18/99
S-18716
To sodišče je s sklepom opr. št. St
18/99 z dne 7. 1. 2000 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Lesna,
Tovarna stavbnega pohištva Radlje ob
Dravi, d.o.o., Radlje ob Dravi, Spodnja
Vižinga 68, Radlje ob Dravi.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Lesna, lesnoindustrijsko podjetje, d.d.,
Šentjanž 133, Šentjanž pri Dravogradu,
– Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke,
Glavni trg 30, Slovenj Gradec,
– Kovinoplastika Lož, Industrija kovinskih
in plastičnih izdelkov, d.d., Lož, Cesta 19.
oktobra 57, Stari trg pri Ložu,
– Diamant, steklarsko podjetje, d.o.o.,
Ul. Pariške komune 27, Maribor,
– Marksel Drago, Brezno 82, Podvelka,
predstavnik sveta delavcev.
Za upravitelja prisilne poravnave se določi univ. dipl. pravnik Miran Ocepek, odvetnik iz Slovenj Gradca, Francetova 7.
Upniki lahko prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča, poravnalnemu senatu z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili, in sicer v 30 dneh po objavi tega oklica ter jo kolkovati z 0,5% sodno
takso od višine prijavljene terjatve, vendar
največ 30.000 SIT. Prijava mora obsegati
firmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju
terjatve.
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
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začetka postopka prisilne poravnave (7. 1.
2000).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in zamudne), obračunane
do dneva začetka postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatve v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Terjatve lahko prijavijo tudi tisti upniki,
katerih terjatve so nastale po začetku postopka prisilne poravnave na podlagi pravnih poslov, potrebnih, da je dolžnik med
postopkom prisilne poravnave nadaljeval s
proizvodnjo in upniki, ki so se s posebno
pogodbo, sklenjeno z dolžnikom, zavezali
te terjatve zamenjati za delnice oziroma deleže, pod pogojem, da bo prisilna poravnava potrjena. Ti upniki prijavijo terjatve v roku
5 dni po sklenitvi pogodbe o konverziji terjatve v delnice oziroma deleže, vendar najkasneje do začetka naroka za prisilno poravnavo.
Upnike opozarjamo, da lahko vložijo pisni ugovor zoper prijavljene terjatve drugih
upnikov, in sicer v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatev.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 7. 1. 2000.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 7. 1. 2000

Izvršbe in zavarovanja
V R 311/99
IZ-409158
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom
opr. št. V R 311/99 z dne 7. 12. 1999 v
izvršilni zadevi upnika Die Karntner Sparkasse AG, Neur Platz 14, Celovec, Avstrija, zoper dolžnika in zastavitelja Liljana Cokan, Trubarjeva ul. 54, Celje, zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika do dolžnika v višini 275.000 ATS 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 – dvosobnega
stanovanja, ki se nahaja v večstanovanjski
hiši v Celju, v prvem nadstropju, Ljubljanska c. 33, v izmeri 60,21 m2, kateremu
pripada tudi klet v kletnih prostorih ter
skupne naprave, deli in prostori v stavbi ter
del funkcionalnega zemljišča stavbe, katerega lastnik je Liljana Cokan iz Celja do
celote, na podlagi prodajne pogodbe št.
SV 484/99 z dne 21. 6. 1999.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Okrajno sodišče v Celju
dne 7. 12. 1999
R 100/99/5
IZ-409145
Okrajno sodišče v Žalcu je s sklepom
opr. št. R 100/99 z dne 5. 11. 1999, v
izvršilni zadevi upnika LB Leasing, d.o.o.,
Ljubljana, proti dolžniku Vasiliji Vukičeviču,
s.p., Žalec, Čopova 2, zaradi zavarovanja
upnikove denarne terjatve v višini 154.228
DEM s pripadki, pri čemer so vrsta in višina

obresti, način vračila, stroški ter ostali pogoji dogovorjeni v notarskem zapisu notarja
Mira Košaka iz Ljubljane, št. SV 1583/99 z
dne 27. 9. 1999, z rokom vračila 30. 9.
2009, z ustanovitvijo zastavne pravice na
nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi sporazuma strank po
251. členu zakona o izvršbi in zavarovanju
dovolilo in opravilo rubež in popis nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in
sicer dvosobnega stanovanja št. 24, v V.
nadstropju stanovanjske hiše, ki stoji na
parc. št. 541, vl. št. 1496 k.o. Žalec, v
skupni izmeri 57,15 m2, ki je last dolžnika
in zastaviteljice Majde Vukičevič, Čopova 2,
Žalec, vsakega do 1/2 celote, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 29. 9. 1993, sklenjene s prodajalcem Hmezad Golding – gostinstvo in turizem, Žalec, overjene pri Temeljnem sodišču
v Celju, enota v Žalcu, dne 3. 2. 1994, pod
št. OV I 282/94.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne
pravice na navedenem stanovanju v korist
upnika.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 30. 11. 1999
R 284/99
IZ-409140
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod
opr. št. SV 1112/99 z dne 21. 9. 1999 in
sklepa naslovnega sodišča opr. št. R
284/99 z dne 28. 9. 1999, se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice Slovenske investicijske banke, d.d., Čopova 38,
Ljubljana, do dolžnika in zastavitelja Transkop, d.o.o., Ankaranska 7, Koper, v višini
60.000 DEM v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, z vsemi pripadki in morebitnimi
stroški in z rokom vračila do dne 14. 4.
2005, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer – poslovnega prostora v I. nadstropju objekta “Kamionski terminal” v Kopru, v izmeri
62,85 m2, ki je označen s št. 100/13 in
100/27, ki je last dolžnika in zastavitelja,
kar je razvidno iz kupoprodajne pogodbe
št. KP-17/96-kupog, sklenjene med njim
in prodajalcem Koperinvest, d.o.o., Koper,
dne 8. 7. 1996.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 1. 12. 1999
R 164/99
IZ-409142
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarke Nevenke Kovačič v Kopru,
pod opr. št. SV 352/99 z dne 8. 6. 1999 in
sklepa naslovnega sodišča opr. št. R
164/99 z dne 8. 6. 1999, se zaradi zavarovanje denarne terjatve upnice SKB banke, d.d., do dolžnika Šifra Izola, Konstantinovič Ivan, s.p., Izola, Sončno nabrežje 14,
na podlagi pogodbe o dolgoročnem kreditu
št. 527100 2024/52 in dodatka št. 1 k
pogodbi, oboje z dne 2. 6. 1999, v višini
5,000.000 SIT, ki se obrestuje po letni
obrestni meri TOM +6,5%, pri čemer so
rok, način vračila in višina obrokov razvidni
iz navedene pogodbe, ki je priloga notarskega zapisa; terjatev dospe v plačilo v 84
mesečnih obrokih, pri čemer dospe v plači-
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lo prvi obrok dne 31. 7. 1999, zadnji pa
2. 6. 2006, oziroma v primeru 30-dnevne
zamude plačila obresti in obroka zapade v
plačilo še ves neodplačan kredit, skladno s
pogoji in načinom, kot je dogovorjeno v navedeni kreditni pogodbi in aneksu št. 1;
pogoji dolgoročnega kredita izhajajo iz navedene kreditne pogodbe in aneksa št. 1 in
se lahko spreminjajo skladno s soglasno
voljo strank s pisnim aneksom k osnovni
pogodbi, opravi rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiški knjigi, in sicer – poslovnega prostora št. 49, v skupni izmeri 19 m2,
v pritličju objekta Tržnica Koper, Pristaniška
2, grajenem na parc. št. 889/1, 890/1 in
891, vse k.o. Koper, kateri je last zastavitelja, kar je razvidno iz kupoprodajne pogodbe, sklenjene med njim in družbo Maxikonto, d.o.o., Za gradom 14, Koper, katera je
overjena pri notarju Dravu Ferligoju pod opr.
št. OV-NroOV 3725/99 z dne 25. 5. 1999.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 1. 12. 1999
II. R 210/99
IZ-409146
Ugotovi se, da na podlagi neposredno
izvršljivega notarskega zapisa notarke Nevenke Kovačič iz Kopra, opr. št. SV
463/99 z dne 23. 7. 1999 in sklepa tega
sodišča opr. št. II. R 210/99, zaradi zavarovanja upnikove denarne terjatve z zastavno pravico na nepremičnini v lasti zastaviteljice, zarubi stanovanje št. 4, trisobno s
kabinetom v izmeri 78,70 m 2, v prvem nadstropju/vhod 1, v stanovanjskem stolpiču
št. 25 Livade, z naslovom Izola, Zvonimirja
Miloša št. 20/4, s solastninsko pravico na
skupnih delih, napravah in prostorih stavbe ter njenega stavbišča, ki ga je pridobila
na podlagi prodajne pogodbe št.
360-03-18/99 z dne 23. 6. 1999, sklenjene med GIP Stavbenik, d.d., Koper,
Žderić Angelo in zastavnim upnikom Novo
Ljubljansko banko, d.d., Ljubljana.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 30. 11. 1999
R 106/99
IZ-409171
Na podlagi sklepa tega sodišča R
106/99 z dne 29. 11. 1999, je bilo dvosobno stanovanje na naslovu Frankovo naselje 72, Škofja Loka, v IV. nadstropju, v
skupni izmeri 52,60 m 2, parc. št. 626/3
k.o. Suha, ki je last zastaviteljice Lucije
Malovrh, Frankovo naselje 72, Škofja
Loka, z dnem 7. 12. 1999 zarubljeno v
korist upnice Krekove banke, d.d., Maribor, Slomškov trg 18, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini
3,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 9. 12. 1999
II R 193/99-17
IZ-409143
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani, II R 193/99 z dne 24. 6. 1999,
je bil del upravne stavbe, deljene po vertikali (zahodni del), vključno s stopniščem in
zemljiščem na severni strani meter od kapi
strehe in na južni strani parkiriščem, stoječe na parc. št. 1521/1, vl. št. 835 k.o.
Vič, ki je last dolžnika Matura, družba za
izdelavo in prodajo šolskih in administrativnih potrebščin, d.o.o., Stegne 11, Ljubljana, z dnem 19. 7. 1999 zarubljen v korist

upnika Poštna banka Slovenije, d.d., Vita
Kraigherja 5, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 40,000.000 SIT
s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 1999
II R 870/99-9
IZ-409287
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani, II R 870/99 z dne 26. 8. 1999,
so bili garsonjera št. 24 v 3. nadstropju
objekta B5, orientacija Z, severno stopnišče v izmeri 30,41 m2, shramba v kleti
objekta št. 24 v izmeri 6,07 m 2 in parkirno
mesto 236 v stanovanjskem delu parkirne
hiše, ki je last dolžnika Lebar Bojan, Ivanocijevo naselje 5, Murska Sobota, z dnem
10. 11. 1999 zarubljeno v korist upnika
Zavarovalnica Triglav, d.d., OE Murska Sobota, Lendavska 5, Murska Sobota, za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 1999
R 162/99
IZ-409141
Dne 24. 11. 1999 je bil na trisobnem
stanovanju št. 22 v III. nadstropju na Vodnikovi c. 38, Ljubljana, ki obsega kuhinjo,
dnevno sobo, dve spalnici, kopalnico, WC,
hodnik ter balkon in dve kleti, v skupni
izmeri 76,48 m2, ki je last zastavnega dolžnika Kušar Matjaža, Vodnikova c. 38, Ljubljana, opravljen rubež v korist upnika Hypo
Alpe Adria banka, d.d., Ljubljana, Trg osvobodilne fronte 12, za zavarovanje denarne terjatve v višini 44.885 EURO s pp.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 29. 11. 1999
R 272/99/3
IZ-408055
Opravi se popis nepremičnine in rubež v
dobro upnika A Agaton, d.o.o., za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,025.500 SIT
s pp, pod pogoji iz neposredno izvršljivega
notarskega zapisa opr. št. SV 1682/99 z
dne 13. 10. 1999, in sicer na stanovanju v
izmeri 51,10 m2, ki se nahaja v stanovanjski
hiši na naslovu Groharjeva 14, Kamnik, ki
stoji na parc. št. 1368/4 k.o. Podgorje in
ga je zastaviteljica pridobila na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z
dne 7. 11. 1991, ki jo je sklenila z Občino
Kamnik kot prodajalcem.
Z rubežem pridobi upnik zastavno in poplačilno pravico z dnem oprave rubeža.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 3. 11. 1999
R 586/99
IZ-409165
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Domžalah R 586/99 z dne 8. 11. 1999 in
rubežnega zapisnika z dne 3. 12. 1999, je
nepremičnina dolžnika oziroma zastavitelja
Kveder Tomaž, Radomlje, Prešernova 3, in
sicer poslovni lokal št. 4/4 v skupni izmeri
32,5 m2, v poslovno stanovanjskem objektu Malin, Radomlje, ki stoji na parc. št. 95/1
in 95/3 k.o. Radomlje, zarubljena v korist
upnika Banka Domžale, d.d., Domžale,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke,
Domžale, Ljubljanska 62, za terjatev v višini
5,000.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 12. 1999
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In 97/00268
IZ-409147
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. In 97/00268 (IV I
281/97) z dne 30. 11. 1999, je bila nepremičnina dvoinpolsobno stanovanje št. 36, v
IV. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Rapočeva ul. 18, v skupni izmeri
64,65 m2, od tega s pripadajočim kletnim
prostorom površine 0,69 m2, ki stoji na
parc. št. 1826/30 k.o. Tabor, ki je last
Virtnik Zlatke do celote po kupoprodajni pogodbi št. 228/92 z dne 12. 11. 1992 in
aneksa k tej pogodbi z dne 11. 11. 1993, z
dnem 30. 11. 1999 zarubljena v korist upnika Occasio, d.o.o., Vranji vrh 21/h, Sladki vrh, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 10.919,67 DEM v tolarski protivrednosti s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 11. 1999
RIG 531/99
IZ-409149
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr.
št. SV 866/99 z dne 20. 9. 1999, s
sklepom o zavarovanju opr. št. RIG 531/99
z dne 30. 9. 1999 odredilo rubež nepremičnin, ki nista vpisani v zemljiško knjigo:
– lokalna številka 4.2.7. – nivo Titovega
mostu, v izmeri 27,18 m2, ki se nahaja v
poslovno trgovskem centru “Mestna vrata”
v Mariboru, stoječega na parc. št. 1927,
1928/1 in 1928/2 v k.o. Maribor-grad,
– stanovanja številka 7, v izmeri
120,17 m2, ki se nahaja v III. nadstropju
večstanovanjske hiše v Mariboru, Ulica Vita
Kraigherja 8, stoječe na parc. št. 1705 v
k.o. Maribor-grad,
oboje last dolžnice Vele Tatjane, stanujoče Na Trebeže 6, Orehova vas, na podlagi prodajne pogodbe z dne 21. 2. 1994,
sklenjeni s prodajalcem SKB Investicijsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana in menjalne pogodbe z dne 5. 7. 1995, sklenjeni s Pavšič
Dušanom, v zavarovanje denarne terjatve
upnika Krekova banka, d.d., Maribor, v višini 12,500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 9. 1999
Riz 323/99
IZ-409152
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega
sodišča, opr. št. Riz 323/99 z dne 6. 8.
1999 je bilo v izvršilni zadevi upnika Raiffeisenbank Unterpremstaetten, reg. Gen.
m.b.H., Unterpremstaetten, Avstrija, ki ga
zastopa poobl. Breda Senčar-Leljak, odvetnica iz Maribora, proti dolžniku in zastavitelju Bratkovič Branku in dolžnici Marjani Bratkovič, oba stan. Čobečeva 9, 2311 Sp.
Hoče, zaradi zavarovanja denarne terjatve
upnika v višini 300.000 ATS s pripadki, kar
znaša v tolarski protivrednosti 4,230.000
SIT s pp, zarubljeno dne 5. 10. 1999: poslovni prostor, sestoječ iz trgovine v izmeri
32,05 m2, WC v izmeri 1,75 m2, garderobe
v izmeri 1,55 m2 in priročnega skladišča v
izmeri 2,874 m2, v pritličju večstanovanjske
hiše v Mariboru, Kardeljeva 57, stoječe na
parc. št. 100, pripisane k vl. št. 57 k.o.
Spodnje Radvanje, ki je v izključni lasti dolžnika in zastavitelja Bratkovič Branka, na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Mariboru,
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opr. št. N 113/95 z dne 21. 2. 1997, v
zvezi s sklepom Višjega sodišča v Mariboru,
opr. št. Cp 826/97-3 z dne 17. 2. 1998 in
prodajnih pogodb, natančneje navedenih
pod 3. do 90. točke izvršilnega predloga z
dne 5. 7. 1999, ki je sestavni del tega
sklepa.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 12. 1999
In 99/00305
IZ-409166
Na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi tega sodišča, opr. št. In 99/00305 z
dne 6. 12. 1999, je bilo v izvršilni zadevi
upnika Zdenex, trgovsko podjetje, d.o.o.
– v stečaju, Šentilj, ki ga zastopa odvetnik
Dušan Logar iz Maribora, proti dolžnici
Banfič Marijana, stan. Ptujska c. 55, Maribor, zaradi izterjave denarne terjatve v znesku 425.825 SIT s pripadki, zarubljeno
dne 11. 11. 1999 enosobno stanovanje
št. 6, v skupni površini 27,87 m2, v I. nadstropju stanovanjske hiše Ptujska c. 55 v
Mariboru, ki stoji na parc. št. 71/1, vl. št.
19 k.o. Tezno, katerega lastnica je dolžnica v celoti.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 12. 1999

Razpisi
delovnih mest
Ob-18425
INCE, Center za usposabljanje in varstvo invalidnih oseb, Ropretova c. 23,
1234 Mengeš, p.p. 3, v skladu s 26. členom statuta Centra objavlja javni razpis za
imenovanje
direktorja centra.
V skladu s 30. členom statuta centra morajo kandidati poleg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje:
– končana VII. ali VI. stopnja strokovne
izobrazbe v skladu z 69. členom zakona o
socialnem varstvu,
– strokovni izpit,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj pri delu
z odraslimi osebami, motenimi v telesnem
in duševnem razvoju,
– program dela centra.
Prijave z vsemi ustreznimi dokazili pošljite na naslov: Svet Centra, Center za usposabljanje in varstvo invalidnih oseb, Ropretova c. 23, 1234 Mengeš, p.p. 3, v roku 5
dni po objavi, s pripisom “Za razpis”.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
4 let.
INCE, Center za usposabljanje
in varstvo invalidnih oseb, Mengeš
Ob-18497
Sistemi predelnih sten, Bojan Gerden,
s.p., Ljubljanska 48, 1295 Ivančna Gorica,
razpisuje delovno mesto:
– sodelavca za trženje,
– sodelavca za trženje na področju
obale – Kopra.
Pogoji:
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– srednja ali višješolska izobrazba lesne
ali ekonomske smeri,
– lasten prevoz,
– prednost imajo kandidati z izkušnjami
pri trženju in imajo utečeno možnost pridobivanja dela.
Vlogo s kratkim življenjepisom pošljite
na naslov: Gerden Bojan, s.p. – Sistemi
predelnih sten, Ljubljanska 48, 1295 Ivančna Gorica, v 8 dneh od dneva objave.
Gerden Bojan, s.p.,
Sistemi predelnih sten
in notranja oprema
Ob-18619
Na podlagi 30. člena statuta Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99) razpisuje
Občina Videm delovno mesto
tajnika občine za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Kandidat za zasedbo navedenega delovnega mesta mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka oziroma višja strokovna izobrazba smeri: ekonomske, pravne, družboslovne, organizacijske smeri,
– najmanj deset let delovnih izkušenj, od
tega vsaj pet let vključen v dejavnost lokalne
samouprave,
– vešč dela z ljudmi,
– obvladanje dela z računalnikom,
– opravljen preizkus znanja iz ZUP-a,
– lahko dosegljiv in na razpolaganje ob
vsakem času.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter življenjepis naj kandidati
pošljejo osem dni po objavi na naslov: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, z oznako “razpis za tajnika”.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 15
dneh od dneva objave razpisa.
Občina Videm
Ob-18632
Svet Osnovne šole Kolezija razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96) in imeti organizacijske sposobnosti
za pedagoško in poslovno vodenje zavoda.
Ravnatelj bo imenovan za 4 leta.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjega dela pri vzgoji in izobraževanju ter kratko
vizijo o delu v osnovni šoli, v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Osnovna šola Kolezija, C. v Mestni log 46, s pripisom “za
razpis ravnatelja”.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v zakonitem roku.
Osnovna šola Kolezija, Ljubljana
Ob-18702
Svet Osnovne šole Oskarja Kovačiča,
Ob dolenjski železnici 48, 1000 Ljubljana,
razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo izpolnjevati splošne zakonske pogoje in
posebne pogoje v skladu s 53., 92. in
94. členom zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l.
RS, št. 12/96 in 23/96), in sicer:

– da izpolnjuje pogoje za učitelja ali za
svetovalnega delavca v šoli,
– da ima visokošolsko izobrazbo,
– ima opravljen strokovni izpit v skladu z
zakonom,
– ima pridobljeno pedagoško izobrazbo,
– ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor,
– opravljen ravnateljski izpit,
– 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo po 143., 144., 145., 146.
in 149. členu ZOFVI.
Kandidat mora imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.
Izbran kandidat bo imenovan za 4 leta.
Predviden začetek dela je 1. 6. 2000
oziroma v skladu s sklepom o imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (overjene kopije spričevala, potrdil, odločb, kopijo delovne knjižice ipd.) in o dosedanjih delovnih izkušnjah,
kratek življenjepis in program oziroma vizijo
razvoja ter dela šole za mandatno obdobje
pošljite v 8 dneh po razpisu na naslov: Svet
Osnovne šole Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48, 1000 Ljubljana, z oznako:
“prijava na razpis za ravnatelja”.
Kandidati boste pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Osnovna šola Oskarja Kovačiča,
Ljubljana

Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih

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

Št. 110-1/93
Ob-18424
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: rekonstrukcija ceste R1-230, odsek 1308 Vučja
vas–Križevci.
Vrednost gradbenih del: 470,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe del: Radenci – Križevci.
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4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: april 2000.
5. Morebitne druge informacije: Andrej
Vižin, univ. dipl. inž. grad.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste
Št. 2790/99
Ob-18694
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Cerklje, Ul. Franca Barleta
23, 4207 Cerklje, tel. 064/428-010, faks
064/421-027.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: gradnja vrtca in večnamenske športne dvorane z
vmesnim delom in opremo.
Ocenjena vrednost: 440,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Cerklje.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: april 2000.
5. Morebitne druge informacije: Občina
Cerklje na Gorenjskem, župan Franc Čebulj.
Občina Cerklje

ZJN-01-S
Naročilo objave namere o
javnem naročilu storitev v
vrednosti nad 150,000.000 SIT

Št.

– najem konferenčne opreme,
– svetlobni efekti,
– prevajanje, simultano tolmačenje,
– izvedba vizuelnih komunikacij, oznak
in dekoracij (tudi cvetlične),
– gostinske in turistične storitve,
– postavljanje sejmov in razstav,
– scenska in razstavna sejemska oprema,
– varovanje,
– čiščenje,
– nabava pisarniškega materiala,
– nabava računalniške opreme,
– nabava elektromateriala,
– nabava barve, lakov in podobno,
– sanitarni in čistilni material,
– ključavničarska dela,
– elektroinstalacijska dela,
– gradbenoobrtniška dela (zidarska, tlakarska, pleskarska, keramičarska,...)
– notranje opremljanje (talni tapison, stene-knauf, stropi,....)
Groba ocena vseh del presega 400 mio
SIT. Izvajanje del bo večletno.
Dela bodo oddajana po segmentih.
3. Kraj izvedbe: naročnik.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila storitev, če je znan: objava javnega
razpisa marec 2000, izvajanje storitev leto
2000 in kasneje.
5. Morebitne druge informacije: zainteresirani ponudniki se lahko javijo naročniku
(tehnični sektor, tel. 061/176-71-79), ki jih
bo pravočasno pisno obveščal.
Cankarjev dom

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo namere o javnem naročilu
storitev

ZJN-02-B
Ob-18688
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Premogovnik Velenje, d.d., javno
podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska
78, 3320 Velenje, faks 063/869-131.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje prevozov za
zaposlene Premogovnika Velenje na delo in z dela za obdobje dveh let; ocenjena vrednost naročila je ca. 205,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe: mesto Velenje in Velenje z okolico (največja oddaljenost posamezne relacije je 53 km).
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila storitev, če je znan: 1. julij 2000.
5. Morebitne druge informacije: prevozne storitve se opravljajo v mestnem, primestnem in medkrajevnem prometu.
Premogovnik Velenje, d.d., Velenje
Št. 8-4
Ob-18759
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Prešernova 10, Ljubljana,
061/223-896.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: različne storitve, dobavljanje materiala in opreme v Cankarjevem domu:
– storitve oblikovanja in priprave tiska,
tiskarske storitve,
– audio, video storitve,

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

Preklic
Ob-18548
Preklicujemo javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za dobavo avtobusa, objavljen v Uradnem listu RS, št. 1 z dne 7. 1.
2000, Ob-18186.
Srednja šola Kmetijske mehaniazcije
Maribor
Preklic
Ob-18738
Preklicujemo objavo javnega razpisa za
terminalno opremo za optične povezave, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 1 z dne
7. 1. 2000, pod oznako Ob-18091, št. RTV
092/99.
Javni zavod RTV Slovenija
Popravek
Ob-18739
V javnem razpisu za dobavo digitalne video mešalne mize in dvokanalnega digital-
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nega video efekta – 1 komplet, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 103-108 z dne
27. 12. 1999, pod št. 88/99, Ob-17614,
se naslednje točke popravijo in se pravilno
glasijo:
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 10. 2.
2000 do 14. ure,
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 2. 2000 ob 9. uri.
Javni zavod RTV Slovenija
Popravek
Ob-18665
V javnem razpisu brez omejitev za blago,
naročnika Univerze v Ljubljani, Visoke šole
za zdravstvo, Poljanska 26a, Ljubljana, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 1 z dne
7. 1. 2000, Ob-18187, se popravijo naslednje točke in se pravilno glasijo:
3. (b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup pisarniškega materiala po naslednjih skupinah:
1. splošni pisarniški material (podrobnejši opis v sami razpisni dokumentaciji),
2. predpisani obrazci.
6. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 1. 2000.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 1. 2000 do 11.
ure.
Uredništvo in
Univerza v Ljubljani,
Visoka šola za zdravstvo
Št. 12/99
Ob-18495
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Prostovoljno gasilsko društvo Odranci, Gasilska ulica 16, 9233 Odranci.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Odranci.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: novo tovorno vozilo (prilagojeno za poznejšo nadgradnjo) z naslednjimi karakteristikami: medosna razdalja 3600 do 4425, nosilnost vozila do
14.500 kg skupne mase, zapora diferenciala na zadnji premi, menjalnik 6 stopenjski, gume terenski profil, barva kabine RAL
3000 gasilsko rdeča, zračno vzmeten sedež voznika, odklopno stikalo, podaljšana
kabina originalna 1+2+4, klop za dva sopotnika v prvi vrsti z varnostnim pasom, stabilizator na zadnji osi.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
12,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: vozilo je potrebno dobaviti do konca marca
2000.
5.
6. (a), (b), (c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo z vso potrebno dokumentacijo je potrebno predložiti v
zaprti kuverti z označbo “Ne odpiraj – ponudba” do 10. 2. 2000.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: PGD Odranci, Gasilska ul.
16, 9233 Odranci. Vse informacije dobite
na tel. 069/70-190, pri Matiji Kikel.
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8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 2. 2000 ob
16. uri, v vaškem domu v Odrancih, Panonska ulica 33.
9., 10., 11., 12., 13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena v SIT skupno z vsemi dajatvami,
– plačilni pogoji (kredit, odlog plačila z
navedbo pogojev),
– tehnični podatki,
– reference,
– zagotovljen servis,
– druge ugodnosti.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 10 dni.
15., 16., 17.
PGD Odranci
Št. 5/99
Ob-18507
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vzgojno-varstvena organizacija
Novo mesto, p.o., Ragovska ulica 18, Novo mesto, tel. 068/371-83-14, faks
068/371-83-27.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Vzgojno-varstvena organiazcija Novo mesto, Ragovska ulica 18,
s 3 enotami, razporejenimi v kraju Novo
mesto.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: blago po skupinah, v skupni orientacijski vrednosti 57,600.000 SIT;
po posameznih skupinah pa sledeča:
1. skupina: mleko in mlečni izdelki –
7,100.000 SIT,
2. skupina: meso in mesni izdelki –
13,000.000 SIT,
3. skupina: perutnina in izdelki iz perutnine – 3,200.000 SIT,
4. skupina: ribe in ribji izdelki –
1,100.000 SIT,
5. skupina: zamrznjeni izdelki –
900.000 SIT,
6. skupina: zamrznjena zelenjava –
1,100.000 SIT,
7. skupina: kruh in pekovski izdelki –
8,000.000 SIT,
8. skupina: pecivo – 4,000.000 SIT,
9. skupina: jušne zakuhe in testenine
– 1,300.000 SIT,
10. skupina:
domače
sadje
–
2,000.000 SIT,
11. skupina:
uvoženo
sadje
–
4,000.000 SIT,
12. skupina: suho sadje in orehi –
400.000 SIT,
13. skupina: zelenjava – 3,200.000 SIT,
14. skupina: sadni sirupi in sokovi –
900.000 SIT,
15. skupina: splošno prehrambeno
blago – 2,600.000 SIT,
16. skupina: čaji – 700.000 SIT,
17. skupina: konzervirana živila –
2,000.000 SIT,
18. skupina: osnovna živila – 900.000
SIT,
19. skupina: olje in margarina –
700.000 SIT,
20. skupina: zamrznjeni zrezki s sirom
in cvetačo – 500.000 SIT.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
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blaga, za katere dele oziroma skupine: zainteresirani ponudniki lahko predložijo ponudbe v celoti ali za kompletne posamezne skupine razpisanega premeta javnega naročila.
(č), (d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava od 1. 4. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 3. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu naročnika pri
Ireni Mirtič.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 1. 2000 do
vključno 14. 2. 2000 od 10. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu v višini 5.000 SIT na žiro račun naročnika št. 52100-603-30421 za razpisno dokumentacijo.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika v 30 dneh po objavi razpisa, do
14. 2. 2000 do 12. ure, prevzemnica Irena Mirtič.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe v zapečatenih kuvertah z oznako “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko Uradnega lista RS ter navedbo predmeta naročila poslati na naslov: VVO Novo
mesto, Ragovska ulica 18, Novo mesto.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje pondub bo 17. 2. 2000 ob
12. uri na naslovu: VVO Novo mesto, Ragovska ulica 18, Novo mesto.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo navzoči pri javnem odpiranju ponudb morajo predložiti pisno pooblastilo ponudnikov za zasatopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija 5% od ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 31. 3.
2000 ter ustrezno izjavo banke za odobritev
izdaje garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer tisti ponudniki, katerih skupna vrednost ponudbe presega znesek, ki je določen za posamezno proračunsko obdobje v zakonu, ki ureja izvrševanje
proračuna Republike Slovenije, v skladu s
spremembo in dopolnitvijo navodila Ur. l.
RS, št. 84/99.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila najmanj 30
dni od dneva izstavitve računa, po dobavi
blaga.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba, sklenjena za dobo 12 mesecev.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
biti veljavna do 31. 3. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
a) kvaliteta,
b) cena,
c) plačilni roki.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije so na razpolago
samo v pisni obliki na naslovu VVO Novo
mesto, Ragovska ulica 18, Novo mesto,
faks 068/371-83-27.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: predhodna
objava namere ni bila objavljena, prva objava je bila objavljena v Ur. l. RS, št. 60-61/99
– to je druga objava.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 60-61,
poročilo o tem pa objavljeno v tej številki
Uradnega lista RS, to je 2. objava.
Vzgojno-varstvena organizacija,
Novo mesto
Št. 1/2000
Ob-18508
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: RTH, d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: RTH - obrat Hrastnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vrtalna garnitura.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
60,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ne.
4. Datum dobave, če je predvideno: 60
dni od podpisa pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
60 dni od podpisa pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RTH
d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
30.000 SIT + DDV je na razpolago pri kontaktni osebi, plača se ob dvigu na blagajni
RTH, predstavnik ponudnika mora imeti s
sabo vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. 2. 2000 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: RTH, d.o.o., Trbovlje, Oddelek za investicije (Marjana Žagar), Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 2. 2000 ob 10. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% od
ponudbene vrednosti v skladu z opcijo ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila po izdobavi opreme v skladu s ponudbo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
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bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki izdelajo ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 21. 2. 2000 po
oddaji ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – do 50 točk,
– rok dobave – do 15 točk,
– plačilni pogoji – do 25 točk,
– fiksnost cen – do 10 točk.
Način vrednotenja posameznih meril je
naveden v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: je možno dobiti pri Eriku Šlencu, tel.
0601/43-704 int. 138 v času razpisa vsak
dan od 12. do 14. ure.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.
17.
RTH, d.o.o., Trbovlje
Ob-18602
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Premogovnik Velenje d.d. javno podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska
78,3320 Velenje, faks: 063/863-041.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava podvozij – VJM
za prevoz palet.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
27,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: določeno v razpisni dokumentaciji.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 5. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: strojna dejavnost, Miran Lužar, inž. str., Partizanska 78, 3320 Velenje, soba 137, telefon
063/871-465-1651, faks: 063/863-041,
e-mail MIRAN.LUZAR@RLV.SI.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 18 do 21. 1. 2000
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, nakazilo na žiro račun: Premogovnik Velenje d.d., žiro
račun št. 52800-601-23430- virman.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 2. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Premogovnik Velenje d.d.
Zdenko Lah, dipl. inž. el., Partizanska 78,
3320 Velenje, soba št. 241.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 2. 2000 ob 10. uri na Premogovnik
Velenje d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje, soba št. 221.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za res-

nost ponudbe: določeno v razpisni dokumentaciji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni dokumentaciji.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po datumu in uri
javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila,(teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): navedene v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
(samo pisne) se dobijo na naslovu naročnika, navedenim pod 6. točko.
16. 17.
Premogovnik Velenje, d.d., Velenje
Ob-18603
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Premogovnik Velenje d.d. javno podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska
78,3320 Velenje, faks: 063/863-041.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava gumi transportnih trakov.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
110,000.000 SIT.
(d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: strojna dejavnost, Miran Lužar, inž. str., Partizanska 78, 3320 Velenje, soba 137, telefon
063/853-312-1651, faks: 063/863-041,
e-mail Miran.LUZAR@RLV.SI.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 18. 1. do
21. 1. 1999 od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, nakazilo na žiro račun: Premogovnik Velenje d.d., žiro
račun št. 52800-601-23430- virman.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 2. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Premogovnik Velenje d.d.
Zdenko Lah, dipl. inž. el.; tajništvo g. Lah,
Partizanska 78, 3320 Velenje, soba št. 240.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 2. 2000 ob 11. uri na Premogovnik
Velenje d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje, soba št. 221.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: določeno v razpisni dokumentaciji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni dokumentaciji.
11.
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12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po datumu in uri
javnega odpiranja
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
(samo pisne) se dobijo na naslovu naročnika, navedenim pod 6. točko.
16., 17.
Premogovnik Velenje, d.d., Velenje
Ob-18604
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Premogovnik Velenje d.d. javno podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska 78,
3320 Velenje, faks: 063/863-041.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema za vzdrževanje
hidravličnega podporja ali po sklopih.
– sklop 1: cilindri hiravličnega podporja,
– sklop 2: visokotlačne gumi cevi,
– sklop 3: priključki “stecko“ za stiskanje na visokotlačne gumi cevi,
– sklop 4: priključki “stecko“ za spajanje
cilindrov in ventilov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za del naročila, ali
za celotno naročilo skupaj.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
39,500.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično
– sklop 1: Cilindri hiravličnega podporja
16,000.000 SIT,
– sklop 2: Visokotlačne gumi cevi
12,000.000 SIT,
– sklop 3: Priključki “stecko“ za stiskanje na visokotlačne gumi cevi 5,000.000
SIT,
– sklop 4: Priključki “stecko“ za spajanje cilindrov in ventilov 6,500.000 SIT.
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: strojna dejavnost, Miran Lužar, inž. str., Partizanska 78, 3320 Velenje, soba 137, telefon
063/871-465-1651, faks: 063/863-041,
e-mail MIRAN.LUZAR@RLV.SI.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 18. do 21. 1.
2000 od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, nakazilo na žiro račun: Premogovnik Velenje d.d., žiro
račun št. 52800-601-23430- virman.
7. (a)Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 2. 2000 do
11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Premogovnik Velenje d.d.
Zdenko Lah, dipl. inž. el., Partizanska 78,
3320 Velenje, soba št. 241.
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8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 2. 2000 ob 12. uri na Premogovnik
Velenje d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje, soba št. 221.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: določeno v razpisni dokumentaciji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni dokumentaciji.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po datumu in uri
javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila,(teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): navedene v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
(samo pisne) se dobijo na naslovu naročnika, navedenim pod 6. točko.
16., 17.
Premogovnik Velenje, d.d., Velenje
Št. 16/03-2000
Ob-18639
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec, Murska Sobota, Talanyijeva 6,
Murska Sobota.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Murska Sobota, Rakičan, Bakovci, Černelavci-Pušča.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeni artikli;
– junčje, telečje in svinjsko meso in izdelki,
– perutninsko meso, izdelki in drobovina,
– mleko in mlečni izdelki,
– kruh, pekovski ter mlevski izdelki.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
13,500.000 SIT letno.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– junčje, telečje in svinjsko meso in izdelki – 5,000.000 SIT,
– perutninsko meso, izdelki in drobovina – 2,000.000 SIT,
– mleko in mlečni izdelki – 4,000.000
SIT,
– kruh, pekovski ter mlevski izdelki –
2,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: dobave blaga od 1. 5. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 4. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vrtec Murska Sobota, Talanyijeva 6, Murska
Sobota – v tajništvu.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 2. 2000 do
12. ure s pismenim pooblastilom.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT na žiro račun št.
51900-603-30458.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: do 1. 3. 2000
do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec, Murska Sobota, Talanyijeva 6, prevzemnica Mira Vohar.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 3. 1999 ob 10. uri v prostorih Vrtca Murska Sobota, Talanyijeva 6, Murska Sobota.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: ponudniki morajo ponudbi
priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1% od vrednosti ponudbe z
veljavnostjo do 30 dni po datumu izdaje
sklepa o izbiri.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o zavodih.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe z naročnikom.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko pravne in fizične osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– bonitetni obrazci BON1, BON2, oziroma za samostojne podjetnike zadnja bilanca stanja in uspeha,
– in druge navedbe, ki so razvidne iz
razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 3. 3. 2000 od
11. ure dalje.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Vrtec Murska Sobota, Talanyijeva 6,
Murska Sobota, kontaktna oseba Mira Vohar, tel. 21-742,21-311, faks 21-742.
16., 17.
Vrtec Murska Sobota
Št. 8-2000
Ob-18658
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Krško, CKŽ 56, Krško,
tel.
0608/21-204,
faks
0608/22-037.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom,
CKŽ 54, Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: zdravstveni material,
zdravila.
Okvirna količina blaga je razvidna iz razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje za naročilo po
skupinah v celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
18,500.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. zdravstveni material 15,000.000 SIT,
2. zdravila 3,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave na podlagi naročilnic v letu
2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
pogodba se zaključi 31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Krško, tajništvo, CKŽ 56,
8270 Krško.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 1. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (vključno z DDV)
na žiro račun 51600-603-309002 z virmanom ali splošno položnico.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 31. 1. 2000 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Krško, tajništvo, kontaktna oseba: Justina Jelaršič,
CKŽ 56, 8270 Krško.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 1. 2000 ob 13.30 na naslovu ZD Krško, CKŽ 54, Bonova hiša.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija 10% ponudbene
vrednosti blaga z veljavnostjo do 15. 3. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeni z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim izvajalcem sklenil pogodbo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik za dokazovanje pogojev je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
končna cena.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu
zainteresirani dobijo na ZD Krško, CKŽ 56,
Krško, pri Zlatki Mavsar, tel. 0608/21-204
int. 239, faks 0608/22-037.
16., 17.
Zdravstveni dom Krško
Št. 8-2000
Ob-18660
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Krško, CKŽ 56, Krško,
tel.
0608/21-204,
faks
0608/22-037.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Krško, CKŽ 54, Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material. Okvirna količina blaga je razvidna iz razpisne dokumentacije.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje za naročilo v celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave po naročilnicah v letu 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
pogodba se zaključi 31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Krško, tajništvo, CKŽ 56,
8270 Krško.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 1. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (vključno z DDV)
na žiro račun 51600-603-309002 z virmanom ali splošno položnico.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 31. 1. 2000 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Krško, tajništvo, kontaktna oseba: Justina Jelaršič,
CKŽ 56, 8270 Krško.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 1. 2000 ob 12. uri na naslovu ZD Krško, CKŽ 54, Bonova hiša.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija 10% ponudbene vrednosti blaga z veljavnostjo do 15. 3.
2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeni z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim izvajalcem sklenil pogodbo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik za dokazovanje pogojev je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
končna cena.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu
zainteresirani dobijo na ZD Krško, CKŽ 56,
Krško, pri Zlatki Mavsar, tel. 0608/21-204
int. 239, faks 0608/22-037.
16., 17.
Zdravstveni dom Krško
Št. 51/2000
Ob-18662
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o., Ponoviška cesta
15, 1270 Litija, faks 061/880-90-20.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.,
Ponoviška cesta 15, 1270 Litija.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: traktor.
Tehnične karakteristike:
– moč motorja: 80–95 KM;
– pogon 4 × 4,
– nosilna čelna deska za snežni plug,
vključno s hidravličnimi priključki in krmilno
ročico v kabini;
– snežni plug širine 2.800 mm;
– sprednja hidravlika s priključno gredjo;
– priključek za vleko enoosne prikolice;
– zračno vzmeten sedež voznika;
– rotacijska luč na kabini traktorja;
– klimatizirana kabina;
– POWERSHIFT menjalnik 45/45 v varianti s hitrostjo 40 km/uro;
– vlečni posipalec z elektrovklopom iz
kabine traktorja;
– snežne verige za vsa štiri pogonska
kolesa.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: delna dobava ni možna.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
10,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do
5. 4. 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o., Matjaž Volk, Ponoviška
cesta 15, 1270 Litija, tel. 061/880-90-10.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 1. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT v gotovini na
blagajni podjetja ali z nakazilom na žiro
račun 50150-601-33299 z oznako “RD –
traktor”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
9. 2. 2000 do 9. ure, ne glede na vrsto
prinosa.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno podjetje Komunalno
stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija, tajništvo direktorja.
Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom: “Ne odpiraj: ponudba
za dobavo traktorja.” Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 2. 2000 ob 10. uri, na sedežu javnega
podjetja, Ponoviška cesta 15, 1270 Litija.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% od ocenjene vrednosti naročila; bančna garancija; 60 dni od datuma
odpiranja ponudb.
Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj za dobro izvedbo prevzetih obveznosti in za odpravo
napak v garancijskem roku so določeni v
razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora pridobiti izjavo banke, da bo ob sklenitvi pogodbe garanciji izdala.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni dokumentaciji.
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11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom bo sklenjena prodajna pogodba
skladno z razpisno dokumentacijo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe; ponudnik mora predložiti k ponudbi ustrezna dokazila in izjave kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 2. 2000 od
9. ure dalje.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– izpolnjevanje tehničnih karakteristik: 30;
– končna cena: 25;
– dobavni rok: 15;
– organiziranost servisnih storitev z zagotavljanjem rezervnih delov: 15;
– garancija za motor, pogonske dele
(vse najmanj dve leti): 10.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: zadnji dan za postavljanje pisnih
vprašanj ponudnikov je 1. 2. 2000. Vprašanja se naslavlja na naslov: javno podjetje
Komunalno stanovanjsko podjetje Litija,
d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija, s
pripisom “Dodatne informacije – javni razpis za traktor”.
16., 17.
Javno podjetje
Komunalno stanovanjsko
podjetje Litija, d.o.o.
Št. 0048-308/93-99
Ob-18687
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, tel. 061/132-51-25, telefaks
061/315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): delni ponovni javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: dobava se bo vršila
na lokacije Ministrstva za notranje zadeve,
in sicer so lokacije dobave za artikle iz posameznih sklopov naslednje:
Za artikle pod 1. in 2. sklopom:
– v času poletne sezone (maj-september) na lokacijo: Uprava skupnih služb, Oddelek za počitniško dejavnost Debeli rtič,
Jadranska 2, Ankaran;
Za artikle pod 3. sklopom:
– Uprava skupnih služb, Oddelek za počitniško dejavnost Bohinj, PD Ribčev laz 59,
Bohinjska Bistrica;
Za artikle pod 4. sklopom:
– Uprava skupnih služb, Sektor za oskrbo Gotenica, Kočevska Reka.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet delnega ponovnega javnega razpisa je dobava živil, artiklov za
osebno rabo, čistil za vzdrževanje obratov
za družbeno prehrano in drugega potrošnega blaga, in sicer po naslednjih sklopih:
1. sklop: prehrambeno blago – Debeli rtič,
2. sklop: mleko in mlečni izdelki –
Debeli rtič,
3. sklop: prehrambeno in ostalo blago – Bohinj,
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4. sklop: živila, artikli za osebno rabo in
drugo potrošno blago – Gotenica.
Vrsta, opis in orientacijske količine artiklov, ki so predmet javnega naročila, so
navedeni v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki se lahko prijavijo za dobavo vseh
artiklov v celoti (sklopi od 1 do 4) ali za
posamezne sklope v celoti. Ponudniki se
ne morejo prijaviti za dobavo posameznih
artiklov iz posameznih sklopov.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost javnega naročila je za vse sklope v celoti (od 1do 4) 48,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. sklop: 25,000.000 SIT,
2. sklop: 6,500.000 SIT,
3. sklop: 4,000.000 SIT,
4. sklop: 12,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava bo sukcesivna za čas veljavnosti pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve, Uprava skupnih služb, Sektor za prehrano, stanovanjske
in počitniške zadeve, Rocenska c. 56, 1211
Ljubljana-Šmartno, kontaktna oseba Mira
Pecl, tel. 061/151-65-15 (int. 313).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva objave
tega javnega razpisa do roka za oddajo ponudb, in sicer od 10. do 12. ure, razen
dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo divgniti 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, davčna številka) 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: 308-93-99.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 14. 2. 2000, najkasneje do
14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno, na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 15. 2. 2000
ob 10. 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.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti banč-
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no garancijo za resnost dane ponudbe s
strani ponudnika v znesku 8% od vrednosti
ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega prejema računa, ki je izstavljen po dobavi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o dobavi živil, artiklov za osebno rabo, čistil za
vzdrževanje obratov za družbeno prehrano
in drugega potrošnega blaga, v skladu z
razpisno dokumentacijo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in samostojni obrtniki.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do roka veljavnosti ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 120 dni od dneva odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
celovitost ponudbe, kvaliteta, finančno stanje ponudnika.
Največje število točk, ki jih lahko ponudbe prejmejo za ceno je 26 točk, za
celovitost ponudbe 4,25 točk, za kvaliteto
4 točke ter za finančno stanje ponudnika 4
točke.
15., 16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 2-483/1
Ob-18691
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javni zavod Celjske lekarne, Miklošičeva 1, Celje, faks 425-02-25.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Lekarna Rogaška Slatina.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: notranja oprema po načrtu naročnika.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za celotno naročilo.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
18,000.000 SIT.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 4. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javni zavod Celjske lekarne, Miklošičeva 1/II,
Celje, tajništvo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun št.
50700-603-30484. Ponudnik mora prinesti
dokaz o plačilu in ob prevzemu dokumentacije navesti vse svoje statusne podatke.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 2. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: JZ Celjske lekarne, Miklošičeva 1, 3000 Celje, tajništvo.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 2. 2000 ob 13. uri v sejni sobi JZ Celjske lekarne, Miklošičeva 1/II. nadstropje,
Celje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od ocenjene vrednosti naročnika z rokom veljavnosti do 25. 3. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: minimalni plačilni rok je
30 dni po izdelavi, dobavi in montaži.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
registracija in dovoljenje za opravljanje dejavnosti brez omejitev v skladu z razpisno
dokumentacijo.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: tri mesece od
izteka roka za oddajo ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: informacije lahko ponudniki dobijo pri
Karmen Vrbovšek, na tel. 063/425-020.
16., 17.
Javni zavod Celjske lekarne
Št. 361/2
Ob-18719
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica, faks 065/23-212.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco območje naročnika razloženo in postavljeno na mesto.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: zaščita in daljinsko vodenje 110 kV daljnovodnih polj in vzdolžne ločitve za RTP Dekani 110/20 kV
(podrobnejši opis blaga in tehnične značilnosti so v razpisni dokumentaciji).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik mora predložiti ponudbo v celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
100,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: september 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
oktober 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po predhodni enodnevni najavi, ter ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije, na Elektro Primorska, d.d., PE
Gorica, Erjavčeva 24, 5000 Nova Gorica pri administratorki tehničnega sektorja - Andreji Smole, med 9. in 11. uro.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 25. 1. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
razpisne dokumentacije 10.000 SIT in 19%
DDV v višini 1.900 SIT ponudniki poravnajo
z virmanom na rač.št. 52000-601-22566,
sklic na št. 00 20777 - ter št. Objave v Ur. l.
RS s pripisom razpisna dokumentacija –
zaščita in daljinsko vodenje.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
bo osebno izročena v tajništvo podjetja do
vključno 22. 2. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Primorska d.d., PE
Gorica, tajništvo, Erjavčeva 24, 5000 Nova
Gorica.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 2. 2000 ob
11. uri, v sejni sobi SENG, Erjavčeva 20,
5000 Nova Gorica.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v višini 3% vrednosti ponudbe, katere veljavnost je vsklajena z veljavnostjo ponudbe.
10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
nudenje popusta, možnost kompenzacije,
rok plačila mora biti najmanj 30 dni.
11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo za dobavo blaga in opravljanje storitev - zaščita in
daljinsko vodenje 110 kV daljnovodnih polj
in vzdolžne ločitve za RTP Dekani 110/20
kV z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 90 dni od dneva objave razpisa v Ur. l.
RS.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): tehnična ustreznost in reference, ponudbena cena, rok plačila, način plačila, popusti za
predčasna in/ali gotovinska plačila, terminski plan in druge posebne ugodnosti, ki jih
nudi ponudnik in so za naročnika pomembne. Podrobnejša uporaba meril je v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitna pojasnila bo naročnik posredoval le na pisne zahteve vsem zainteresiranim, ki so pri naročniku dvignili razpisno
dokumentacijo.
16., 17.
Elektro Primorska, d.d.
Nova Gorica
Št. 359/2
Ob-18721
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica, faks 065/23-212.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco območje naročnika razloženo in postavljeno na mesto.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vezni in spojni material –
montaža za RTP Dekani 110/20 kV (podrobnejši opis blaga in tehnične značilnosti
so v razp. dok.).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik mora predložiti ponudbo v celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: april
2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
maj 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po predhodni enodnevni najavi, ter ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije, na Elektro Primorska, d.d., PE
Gorica, Erjavčeva 24, 5000 Nova Gorica pri administratorki tehničnega sektorja - Andreji Smole, med 9. in 11. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 21. 1. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
razpisne dokumentacije 10.000 SIT in 19%
DDV v višini 1.900 SIT ponudniki poravnajo
z virmanom na rač.št. 52000-601-22566,
sklic na št. 00 20777- ter št. Objave v Ur. l.
RS s pripisom razpisna dokumentacija –
vezni material.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
bo osebno izročena v tajništvo podjetja do
vključno 4. 2. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Primorska d.d., PE
Gorica, tajništvo, Erjavčeva 24, 5000 Nova
Gorica.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 2. 2000 ob
11. uri, v sejni sobi SENG, Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v višini 3% vrednosti ponudbe, katere veljavnost je vsklajena z veljavnostjo ponudbe.
10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
nudenje popusta, možnost kompenzacije,
rok plačila mora biti najmanj 30 dni.
11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo za dobavo
blaga in opravljanje storitev za vezni in spojni material za RTP Dekani 110/20 kV z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
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vati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe je 90 dni od dneva objave razpisa v
Ur. l. RS.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena, rok plačila, način plačila, popusti za predčasna in/ali gotovinska plačila,
terminski plan, reference in druge posebne
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik in so za naročnika pomembne. Podrobnejša uporaba
meril je v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitna pojasnila bo naročnik posredoval le na pisne zahteve vsem zainteresiranim, ki so pri naročniku dvignili razpisno
dokumentacijo.
16., 17.
Elektro Primorska, d.d.
Nova Gorica
Št. 360/2
Ob-18723
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica, faks 065/23-212.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco območje naročnika razloženo in postavljeno na mesto.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prevzemne meritve za
RTP Dekani 110/20 kV (podrobnejši opis
blaga in tehnične značilnosti so v razp.
dok.).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik mora predložiti ponudbo v celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
30,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: julij
2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
avgust 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po predhodni enodnevni najavi, ter ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije, na Elektro Primorska, d.d., PE
Gorica, Erjavčeva 24, 5000 Nova Gorica pri administratorki tehničnega sektorja - Andreji Smole, med 9. in 11. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 25. 1. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
razpisne dokumentacije 10.000 SIT in 19%
DDV v višini 1.900 SIT ponudniki poravnajo
z virmanom na rač.št. 52000-601-22566,
sklic na št. 00 20777- ter št. Objave v Ur. l.
RS s pripisom razpisna dokumentacija –
prevzemne meritve.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
bo osebno izročena v tajništvo podjetja do
vključno 21. 2. 2000 do 10. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Primorska d.d., PE
Gorica, tajništvo, Erjavčeva 24, 5000 Nova
Gorica.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 2. 2000 ob
11. uri, v sejni sobi SENG, Erjavčeva 20,
5000 Nova Gorica.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v višini 3% vrednosti ponudbe, katere veljavnost je vsklajena z veljavnostjo ponudbe.
10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
nudenje popusta, možnost kompenzacije,
rok plačila mora biti najmanj 30 dni.
11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo za dobavo
blaga in opravljanje storitev za prevzemne
meritve za RTP Dekani 110/20 kV z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 90 dni od dneva objave razpisa v Ur. l.
RS.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena, rok plačila, način plačila, popusti za predčasna in/ali gotovinska plačila,
terminski plan, reference in druge posebne
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik in so za naročnika pomembne. Podrobnejša uporaba
meril je v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitna pojasnila bo naročnik posredoval le na pisne zahteve vsem zainteresiranim, ki so pri naročniku dvignili razpisno
dokumentacijo.
16., 17.
Elektro Primorska, d.d.
Nova Gorica
Št. 21-2/2000
Ob-18722
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunalno podjetje Hydrovod Kočevje-Ribnica, Ljubljanska cesta 38, 1330
Kočevje,
tel.
061/851-430,
faks
061/853-182.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: FCO dislocirano skladišče v prostorih naročnika (Kočevje, Ljubljanska cesta 38), ki ga organizira ponudnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vodovodni material za
vzdrževanje in izgradnjo komunalne infrastrukture. Količina in specifikacija blaga
sta razvidni v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ne dobavitelj mora ponuditi dobavo vsega razpisanega vodovodnega materiala.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
36,000.000 SIT.
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(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: obdobje 1. 3. 2000 - 31. 1. 2001.
5. Predviden datum zaključka dobave:
31. 1. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo - Jožica Lavrač, tel. 061/851-430
(ob dvigu predložiti kopijo nakazila na žiro
račun).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT na žiro račun naročnika št.
51300-601-10308, z navedbo predmeta
naročila.
7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene (ne glede na
vrsto prenosa) najkasneje do 15. 2. 2000
do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Komunalno podjetje
Hydrovod Kočevje-Ribnica, Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje, tajništvo (zapečatene kuverte morajo biti jasno označene kot
to predvideva zakon o javnih naročilih).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 2. 2000 ob 8. uri v prostorih Komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje-Ribnica,
Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od ocenjene vrednosti
javnega naročila, veljavnost: kot predvideva
navodilo o vrstah finančnih zavarovanj (Ur. l.
RS, št. 73/97 in 84/99).
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: minimalni rok plačila je
60 dni po sprejemu posamezne fakture, ki
je sestavljena na podlagi določil zakona o
davku na dodano vrednost.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba, ki je
sklenjena za čas od podpisa pogodbe do
izteka zadnjega garancijskega roka.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti in izpolniti vse dokumente in
obrazce, zahtevane v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudbe morajo
veljati vsaj 90 dni od predvidenega datuma
za odpiranje ponudb. V času pred odpiranjem ponudb velja določilo 28. člena zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): kot
merilo za dodelitev javnega naročila (teža in
način uporabe meril) bo uporabljena:
– najnižja ponudbena cena ob upoštevanju fiksnih cen v času pogodbenega roka
ne glede na inflacijska gibanja (40% delež),
– plačilni pogoji daljši za 30 in več dni
od predvidenih v razpisni dokumentaciji
(10% delež),

– možnost kompenzacije, cesije (5%
delež),
– dobavni roki in garancija za razpisani
material (5% delež),
– boniteta ponudnika (10% delež),
– reference ponudnika v obdobju 1995
– 1999, vključujoč dosedanje dobre izkušnje naročnika s ponudnikom (30%
delež).
Za posamezno merilo se za najugodnejšo ponudbo upošteva toliko točk, kolikor je
popolnih ponudb, za vsako naslednjo manj
ugodno ponudbo pa po točko manj. Točke
po posameznem merilu se ponderirajo s
prej navedenimi deleži.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kont. osebi Matija Klarič, Ivan Klepac,
tel. 061/851-430, faks 061/853-182.
Naročnik si pridržuje pravico do eventualno manjše ali večje nabave posameznega vodovodnega materiala od razpisane količine oziroma pogodbene vsote, kar je odvisno od potreb pri vzdrževanju infrastrukture, odpravi nastalih okvar na cevovodih ter
glede na pridobljena dela oziroma na razpoložljiva finančna sredstva. V obeh primerih
izbrani ponudnik nima pravice do uveljavljanja odškodnine.
Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo
ponudniki utrpeli, ker njihova ponudba ni
bila sprejeta.
Predstavniki ponudnikov morajo pri odpiranju ponudb imeti pisna pooblastila za
zastopanje.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 26. 11. 1999 pod
št. 09-62/99, Ob-15877, objava o izidu pa
dne 14. 1. 2000.
Komunalno podjetje
Hydrovod Kočevje-Ribnica
Št. 14/2-1
Ob-18733
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Vrhnika, Tržaška c. 1, 1360
Vrhnika, 755-158.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Vrhnika – novogradnja.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– učila,
– avdiovizuelna sredstva,
– računalniška oprema,
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: naročilo se lahko oddaja v celoti ali ločeno po
vrstah opreme.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
42,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– učila
15,000.000 SIT
– avdiovizuelna
sredstva
10,000.000 SIT
– računalniška oprema 17,000.000 SIT
4. Datum dobave, če je predvideno: blago se lahko prične dobavljati takoj po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2000.
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6. (a) Polni naslov službe, od katere se
zahteva razpisno dokumentacijo: Občina
Vrhnika, Oddelek za urejanje prostora in
komunalne zadeve, Tržaška 1, 1360 Vrhnika, Andrej Treven dipl. inž. gr. tel. 755-121.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom na
žiro račun št.: 50110-630-810204.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 2. 2000 do
11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Občina Vrhnika, Oddelek za
urejanje prostora in komunalne zadeve, Tržaška 1, 1360 Vrhnika.
Ponudbe morajo biti zapečatene z oznako “Ne odpiraj – ponudba” z navedbo javnega razpisa.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja ponudbe.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 2. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Vrhnika, Tržaška c. 1, Vrhnika.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija vnovčljiva na prvi poziv v višini 10% razpisane vrednosti.
Trajanje garancije do poteka ponudbe.
10. Glavni pogoj financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: financiranje in plačila
skladno s pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS in v skladu z razpisno
dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: dokazilo o registraciji, odločba o izpolnjevanju pogojev
za opravljanje dejavnosti, sposobnost in reference s področja predmetnega naročila.
12. Zahteva glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno – poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do pričetka odpiranja ponudb, po tem roku lahko naročnik vnovči garancijo za resnost ponudbe
kolikor bo ponudnik izbran kot najugodnejši in bo ponudbo umaknil ali spremenil pogoje iz nje.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena
50%, reference 30%, dobavni rok 10%,
garancija 5%, ugodnosti pri plačilnih pogojih 5%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Vrhnika, Tržaška 1, Viktor Razdrh, tel. 755-121 in 753-103.
16., 17.
Občina Vrhnika
Št. 1/2000
Ob-18734
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor,
Ul.
talcev
9,
Maribor,
062/22-86-585.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj
dobave:
fco
lokacija
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
I. urgentno reševalno vozilo s kontejnersko nadgradnjo in medicinsko opremo,
II. sanitetno reševalno vozilo z medicinsko opremo.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj mora zagotoviti 100% razpisane vrste blaga po posamezni skupini.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
I. 25,500.000 SIT,
II. 11,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
I. skupina do 7 mesecev od prejema naročila,
II. skupina do 4 mesece od prejema naročila.
5. Predvideni datum zaključka dobave:I. skupina – september 2000,
II. skupina – junij 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ul. talcev 9/III, 2000 Maribor, pravna
služba.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 1. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 19% DDV, na
ŽR Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, št. 51800-603-31999.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 2. 2000, do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ul. talcev 9/III, 2000 Maribor, pravna služba.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 2. 2000 ob 10. uri, Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor, Ul. talcev 9/III,
sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost pondube v višini:
– 2% od vrednosti naročila za I. skupino
– 510.000 SIT,
– 3% od vrednosti naročila za II. skupino
– 345.000 SIT,
– veljavnost bančne garancije do 30. 4.
2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni rok 60 dni po
dobavi.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati finančno poslovne in tehnične sposobnosti v skladu z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97, 63/97).
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: velajvnost ponudbe: 30. 4. 2000.
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14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
60%, plačilni pogoji 30%, rok dobave 10%.
15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
98 z dne 3. 12. 1999 pod št. 16464.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca,
Maribor
Št. 821/00
Ob-18698
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: DE TOS Maribor, Heroja Šaranoviča 23, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: tri osebna vozila do
1800 cm3 in dva tovorna avtomobila,
najmanj 275 KW z nadgradnjo in dvižno
ploščadjo na zadnji stranici.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
43,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
osebna vozila v 30 dneh od podpisa pogodbe, tovorna vozila v 120 dneh od podpisa
pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-2302, faks 062/449-2311, III.
nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 1. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
51800-601-180.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 14. 2. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za finančne zadeve, Maribor, tel.
062/449-2302, faks 062/449-2311.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 2. 2000 ob 10. uri na upravi Pošte
Slovenije, Slomškov trg 10, II. nadstropje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 30 dneh od
prevzema blaga.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da je predložena bančna garancija za
resnsot ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,
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– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da ima veljavno registracijo in veljavno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,
– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zap. številka 6 največ 10
dni v preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve obrazca, ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 10 dni,
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),
– da izkazana izguba iz naslova poslovanja (obrazec BON 1 III/7) ne presega 5%
skupnih prihodkov (obrazec BON 1 I/7).
Naročnik lahko izloči ponudnika, če le ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb.
Naročnik bo izločil ponudbe, ki ne ustrezajo zahtevanim tehničnim karatkeristikam
za vozila.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 3. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena 50%,
– ocena ustreznosti tehnične opremljenosti za potrebe Pošte Slovenije in skladnost z obstoječim voznim parkom 50%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni.
17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 821/00
Ob-18699
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: po poslovnih enotah
Pošte Slovenije.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 125 kosov poštnih koles
z vso opremo.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
6,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: v
60 dneh od podpisa pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 5. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter
Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-2302, faks 062/449-2311, III.
nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 1. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
51800-601-180.
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 7. 2. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za finančne zadeve, Maribor, tel.
062/449-2302, faks 062/449-2311.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 2. 2000 ob 10. uri na upravi Pošte Slovenije, Slomškov trg 10, II. nadstropje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 30 dneh od
prevzema blaga.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da je predložena bančna garancija za
resnsot ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da ima veljavno registracijo in veljavno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,
– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zap. številka 6 največ 10
dni v preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve obrazca, ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 10 dni,
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),
– da izkazana izguba iz naslova poslovanja (obrazec BON 1 III/7) ne presega 5%
skupnih prihodkov (obrazec BON 1 I/7),
– da je predložil kompletno kolo v testiranje.
Naročnik lahko izloči ponudnika, če le ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb.
Naročnik bo izločil ponudbe, ki ne ustrezajo zahtevanim poštnega kolesa.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 3. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena 50%,
– ocena strokovne komisije 50%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni.
17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Ob-18741
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,

Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks: 0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev – ponovitev.
3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: gumi transportni trakovi
kvalitete “K“ za metanske jame: zaradi
obsežnosti specifikacije blaga se ta nahaja
v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za celotno naročilo.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost celotnega naročila (brez DDV):
21,750.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: obdobje od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo gospodarsko finančnega sektorja.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 15.000 SIT + DDV
(19%), dokumentacija je na razpolago v tajništvu gospodarsko-finančnega sektorja.
Plača se ob dvigu na blagajni RTH, d.o.o..
Predstavnik ponudnika mora imeti s sabo
vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 2. 2000 do 8.30.
V primeru, da se ponudbena dokumentacija odda osebno, se lahko odda le od
ponedeljka do petka od 6. do 13.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektoja
(zapečatene kuverte morajo biti jasno označene kot to predvideva zakon o javnih naročilih).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 2. 2000 ob 9. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljavnost:: kot predvideva navodilo o vrstah finančnih zavarovanj Uradni list RS, št.
73/97.
10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža
in način uporabe meril – 21. člen ZJN):
merila:
– ponudbena cena do 45 točk,
– rok plačila
do 15 točk,
– rok dobave
do 10 točk,
– fiksnost cen
do 15 točk,
– boniteta
do 15 točk.
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Podrobna razdelitev – ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 5. 11. 1999 pod št.
Ob-14376, objava o izidu pa dne 27. 12.
1999.
Rudnik Trbovlje Hrastnik,
d.o.o., Trbovlje
Št. 8/2-2000
Ob-18838
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Lendava, Kidričeva
34; Lendvai-egeszeghaz, 9220 Lendava,
faks 069/78-364.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Lendava, Kidričeva 34.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 1 reševalno kombi vozilo
z vso standardno in specialno opremo v
skladu z razpisno dokumentacijo.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
13,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
30. 5. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 5. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Lendava, Kidričeva 34,
9920 Lendava, tajništvo Kovačič Marjeta,
kontaktna oseba, Lebar Mirko, tel.
069/789-210.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 4. 2. 2000 med
7. in 15. uro, po najavi po telefaksu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: priložiti potrjen izvod virmana o nakazilu 5.000 SIT na žiro račun
51920-603-32127, s pripisom “javni razpis za reševalno vozilo“.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je treba predložiti ponudbe: 10. 2. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je treba predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Lendava, Kidričeva 34, 9220 Lendava, v zaprti kuverti,
s pripisom “Ponudba za reševalno vozilo“ z
navedbo številke Uradnega lista RS.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 2. 2000 ob 13. uri, v sejni
sobi Zdravstvenega doma Lendava, Kidričeva 34.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% ocenjene vrednosti, z veljavnostjo do 31. 3.
2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji navedeni v razpisni dokumentaciji.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
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ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
biti veljavna najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): ponudbena cena in druga merila navedena v
razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: se dobijo na naslovu do 4. 2. 2000 od
7. do 15. ure, od kontaktnih oseb navedenih v točki 6. (a).
16., 17.
Zdravstveni dom Lendava

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

Ob-18500
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Komunala Tolmin,
d.d., Poljubinj 89h, Tolmin, 065/181930,
faks 065/81025.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Tolminske Ravne,
Občina Tolmin.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja vodovoda, kanalizacije in čistilne naprave.
Ocenjena vrednost celotnih razpisanih
del: 45,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko ponudi samo varianto po razpisni dokumentaciji.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden pričetek del je 15. marca 2000, dokončanja
najkasneje 30. junija 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunala Tolmin, d.d., - tajništvo, Poljubinj
89h, Tolmin.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od 17. januarja
2000 dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na žiro račun Komunale Tolmin št. 52030-601-11763 s pripisom za “Tolminske Ravne”.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 18. februarja 2000 do
11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Tolmin, d.d., tajništvo, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 18. februarja
2000 ob 12. uri na sedežu podjetja Komunale Tolmin.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva akceptni
nalog v višini 10% ocenjene vrednosti del,
ki mora veljati do izbire ponudnika.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo predloženo v
razpisni dokumentaciji.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokumente v skladu z odredbo o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97) in v skladu z razpisno
dokumentacijo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po roku za odpiranje
ponudb, to je po 18. februarju 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): uporabljena bodo merila: ponudbena cena, reference, kvaliteta že opravljenih del pri naročniku, ostale ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– Komunala Tolmin, d.d., – Sovdat Davorin, Poljubinj 89h, Tolmin, tel. in faks
065/181930 in 065/81025,
– ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 10 dni po odpiranju ponudb,
– naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega ali odstopiti od pogodbe zaradi finančnih in drugih
razlogov. Ponudniki nimajo pravice do odškodnine iz tega naslova.
17., 18.
Javno podjetje Komunala Tolmin, d.d.
Št. 245/99
Ob-18566
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JP Komunala Laško, d.o.o., Celjska
cesta 52, Laško, faks 063/731-286.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Laško, Rimska cesta.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: nadaljevanje gradnje upravno servisnih objektov

Stran

228 / Št. 3 / 14. 1. 2000

Komunale Laško, I. del in zunanje ureditve, ocenjena vrednost del je 45 mio SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: naročilo bo oddano za
celoto.
(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projektov: ni.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni začetek del je marec 2000, dokončanje pa v
šestih mesecih od uvedbe v delo.
7. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
JP Komunala Laško, Celjska cesta 52,
Laško.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 1. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT nakazati na ŽR
Banke Celje, št. 50710-601-16497 ali
osebno v blagajni na sedežu podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 11. februarja 2000,
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JP Komunala Laško, d.o.o.,
Celjska cesta 52, 3270 Laško - tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo javno, 11. februarja
ob 12.30 na sedežu podjetja, Celjska cesta
52, Laško.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe je potrebno predložiti
bančno garancijo v višini 5% vrednosti ponudbe, ki mora veljati do konca opcije ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih glede plačevanja: rok plačila je 60 dni od izstavitve
situacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim izvajalcem
bo sklenjena pogodba enaka osnutku v razpisni dokumentaciji.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana
sposobnost: izbrani izvajalec mora izpolnjevati vse zakonsko določene pogoje za
opravljanje dejavnosti, kar dokazuje s
prilogami, navedenimi v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. februar 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): skladno z razpisno dokumentacijo.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Marjan Salobir, inž.
gr., tel. 063/731-234.
17. Datum predhodne objave namere
o naročilu ali navedba če je bila objavljena: ne.
18.
JP Komunala, Laško, d.o.o., Laško
Ob-18631
1. Naročniki, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za šolstvo in šport RS,
Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS,
Univerza v Mariboru. Pooblaščeni predstavnik naročnikov: Protech, d.d., Maribor, Ul.
Vita Kraigherja 5/V, tel. 062/2300-101,
faks 062/232-555.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalcev brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Univerzitetna stavba
v Mariboru, Slomškov trg 15.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
gradbeno obrtniška dela, izvedba 3.
etape gradbeno obrtniških del v okviru
projekta prenove Univerzitetne stavbe
v Mariboru na Slomškovem trgu 15, ki
obsegajo:
a) ureditev okolja,
b) mizarska dela,
c) kamnoseška dela,
d) ključavničarska dela,
e) zaključna dela na področju strojnih instalacij,
f) zaključna dela na področju elektro instalacij.
Orientacijska vrednost vseh naročil: 295
mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: februar 2000–
april 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Protech, d.d., Maribor, Ul. Vita Kraigherja 5/V,
pri Romani Goljat, tel. 062/2300-185.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago od 17. do 21. 1.
2000, vsak dan med 10. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT, plačljivih z virmanom na
žiro račun št. 51800-601-64451.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
15. 2. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Protech, d.d., Ul. Vita Kraigherja 5/V, 2000 Maribor. Ponudbe morajo
biti kompletne in predložene ločeno za vsako vrsto del posebej, v zapečatenih kuvertah in označene v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 2. 2000 ob
10. uri, v veliki sejni sobi podjetja Protech,
d.d. Predstavniki ponudnikov se morajo izkazati s pisnimi pooblastili.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudniki morajo za resnost ponudbe
predložiti bančno garancijo v višini 5% od
ponudbene cene, z veljavnostjo do 15. 3.
2000.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
izvedena dela bodo plačana v roku 60 dni
po potrditvi mesečnih situacij.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudniki morajo predložiti ustrezno dokumentacijo za opravljanje tovrstnih del, kar je navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudb mora veljati do 15. 3. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
– cena,
– reference za podobna dela,
– poznavanja objekta in izvedbenih kriterijev avtorja,
– finančna boniteta ponudnika,
– ostale ugodnosti.
Podrobnejši opis kriterijev je sestavni del
razpisnih pogojev.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne dodatne informacije v
zvezi z razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na gradbišču USM, Slomškov trg 15, Maribor, Miloš Goričan, tel.
062/23-00-193.
17., 18.
Protech, d.d., Maribor
Ob-18650
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje. Izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks 136-97-46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: območje AC.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: zalivanje
rež in razpok in rež na območju avtocest.
Ocenjena
vrednost
celote
je
25,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v
celoti.
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(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: izdelava projektov ni vključena.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok dokončanja del je 30. 6. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel 17-88-439, faks 17-88-332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 4. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.500 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
4. 2. 2000 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za Zalivanje rež in razpok in rež na območju
avtocest“ Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 2. 2000
ob 9. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 750.000 SIT in veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja
ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne
in tehnične sposobnosti, ki jih mora
izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudniki morajo, za

priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sodnega registra
z veljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja 3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Svit
Černe, univ. dipl. inž. grad. – Družba za
državne ceste d.o.o., Einspielerjeva 6,
1000 Ljubljana, tel. 30-94-273, faks
30-94-264.
17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-18651
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje. Izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks 136-97-46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: AC baza Postojna,
AC baza Hrušica in AC baza Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rezkanje asfalta vozišča na območju AC baze
Postojna, AC baze Hrušica in AC baze
Ljubljana.
Ocenjena
vrednost
celote
je
25,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v
celoti.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: izdelava projektov ni vključena.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok dokončanja del je 30. 9. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na naslovu: Družba za
državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, soba 104/I, kontaktna oseba je
Marjana Štular, tel 17-88-439, faks
17-88-332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 4. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.500 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
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oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
4. 2. 2000 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za rezkanje asfalta vozišča na območju AC
baze Postojna, AC baze Hrušica in AC baze
Ljubljana“ na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 2. 2000
ob 10. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 750.000 SIT in veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Svit
Černe, univ. dipl. inž. grad. – Družba za
državne ceste d.o.o., Einspielerjeva 6,
1000 Ljubljana, tel. 30-94-273, faks
30-94-264.
17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-18653
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
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3000 Celje. Izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks 136-97-46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: AC baze Slovenske
Konjice in AC baze Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: krpanje z vročo asfaltno maso na območju
AC baze Slovenske Konjice in AC baze
Maribor.
Ocenjena
vrednost
celote
je
85,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v
celoti.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: izdelava projektov ni vključena.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: izvedba del je
maksimalno 22 delovni dni, rok dokončanja
del je najkasneje do 30. 6. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 17-88-439, faks 17-88-332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 15. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.500 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
15. 2. 2000 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za Krpanje z vročo asfaltno maso na območju AC baze Slovenske Konjice in AC
baze Maribor“ na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 15. 2. 2000
ob 10. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
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nudbe v višini 2,550.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Svit
Černe, univ. dipl. inž. grad. – Družba za
državne ceste d.o.o., Einspielerjeva 6,
1000 Ljubljana, tel 30-94-273, faks
30-94-264.
17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-18656
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje. Izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks 136-97-46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: AC baza Postojna,
Ljubljana in Hrušica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: krpanje z vročo asfaltno maso na območju AC baz Postojna, Ljubljana in
Hrušica.
Ocenjena
vrednost
celote
je
125,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v
celoti.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: izdelava projektov ni vključena.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: izvedba del je
maksimalno 25 delovni dni, rok dokončanja
del je najkasneje do 30. 9. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel 17-88-439, faks 17-88-332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 15. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.500 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom
na
račun
št.
50106-601-291863.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
15. 2. 2000 do 10.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za krpanje z vročo asfaltno maso na območju AC baz Postojna, Ljubljana in Hrušica“ na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 15. 2. 2000
ob 11. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3,750.000 SIT in
veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja
ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
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zadnja 3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Svit
Černe, univ. dipl. inž. grad. – Družba za
državne ceste d.o.o., Einspielerjeva 6,
1000 Ljubljana, tel 30-94-273, faks
30-94-264.
17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

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

Popravek
Št. 731-1/00-1-223
Ob-18837
V javnem razpisu za izbor izvajalcev programa “Klub za iskanje zaposlitve”, objavljenem v Ur. l. RS, št. 1, dne 7. 1. 2000 sta
nastali napaki v besedilu, in sicer:
– v 3. točki, drugi odstavek, druga vrstica pravilno glasi: Slovenska Bistrica in ne
Slovenske Konjice.
– 4. točka, kraj izvedbe v tretji vrstici pravilno glasi: Slovenska Bistrica in ne Slovenske Konjice.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 350-04-04/96
Ob-18830
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
Republike Slovenije za prostorsko planiranje, Dunajska 47, 1001 Ljubljana, faks
061/178-7044.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava prostorske dokumentacije za navezavo Luke Koper na
avtocestno omrežje:
– izdelava podrobnega terminskega
plana,
– izdelava sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Koper, vključno s programskimi zasnovami,
– izdelava lokacijskega načrta za navezavo Luke Koper na avtocestno omrežje.
Orientacijska
vrednost
naročila:
6,000.000 SIT.

4.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Ur. l. RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93, 44/97).
(c) Navodilo, ali morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 15 mesecev.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje, Dunajska 47, 1001 Ljubljana; kontaktna oseba Adela Ogrinc, univ. dipl. inž. arh., soba
205, tel. 178-70-33, faks 178-70-44.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 2. 2. 2000.
(c)
10. Datum in ura, do kdaj je treba predložiti ponudbo: ponudba se predloži do
10. 2. 2000 do 12. ure, na Ministrstvo za
okolje in prostor, Urad Republike Slovenije
za prostorsko planiranje, tajništvo Urada,
Dunajska 47, 1001 Ljubljana, soba 103,
tel. 178-70-14, faks 178-70-10.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 2. 2000 ob 13. uri, na Ministrstvu za
okolje in prostor, Urad Republike Slovenije
za prostorsko planiranje, Dunajska 47,
1001 Ljubljana; odpiranje vodi Igor Zakotnik, univ. dipl. inž. kraj. arh., soba 206, tel.
178-70-35, faks 178-70-44.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
nepreklicna bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 2% celotne vrednosti
naročila.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik bo poravnal pogodbeno ceno 30 dni po izstavitvi
računa in potrditvi odgovornega predstavnika naročnika, da je delo opravljeno.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skpina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: v skladu z zakonom o
graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in
29/86 ter Ur. l. RS, št. 59/96).
15.
16. Datum po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 10. 2. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril:
– vsebina in obseg dela,
– usposobljenost delovne skupine,
– reference ponudnika,
– ugodnosti, ki jih nudi naročniku ponudnik,
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– ponudbena cena del.
Teža meril je določena z vrstnim redom,
v katerem so navedena.
18. Druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje
Projektna naloga
za izdelavo lokacijskega načrta za
navezavo Luke Koper na avtocestno
omrežje
Vsebina:
1. Predmet naloge
2. Izhodišča in usmeritve za načrtovanje
2.1. Planska izhodišča
2.2. Funkcionalna izhodišča
2.3. Prometno-tehnična izhodišča
2.4. Prostorske in druge omejitve
3. Vsebina in obseg naloge
3.1. Predhodna dela
3.2. Izdelava morebitnih dodatnih strokovnih podlog, ki niso vsebovani v projektni
nalogi
3.3. Izdelava sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Koper, vključno z izdelavo programske
zasnove območja urejanja navezave Luke
Koper na AC omrežje
3.4. Izdelava lokacijskega načrta za navezavo Luke Koper na obstoječe avtocestno omrežje
4. Obveznosti izvajalca
5. Roki
6. Gradiva in dokumentacija
7. Zakonske osnove
1. Predmet naloge
Predmet razpisne naloge je izdelava lokacijskega načrta za navezavo Luke Koper
na obstoječe avtocestno omrežje na odseku Srmin–Koper ter izdelava sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Koper s programskimi
zasnovami.
V skladu z republiškimi planskimi akti se
načrtuje avtocestna povezava v smeri
vzhod–zahod od Lendave do Kopra. Od
Kopra dalje se obalno somestje naveže na
avtocestno omrežje z mestno hitro cesto.
Na avtocestno omrežje se z ustrezno dvopasovno cesto naveže Luka Koper. Neposredno se Luka Koper veže na avtocestno
omrežje preko razcepa Srmin, priključka
Bertoki ter posredno preko Ankaranske
vpadnice.
Razpisna naloga obsega naslednja dela:
– predhodna dela,
– izdelava strokovnih podlog po tej projektni nalogi,
– izdelava sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine
Koper, vključno z izdelavo programske zasnove območja urejanja,
– izdelava osnutka in predloga lokacijskega načrta za navezavo Luke Koper na
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obstoječe avtocestno omrežje, v skladu s
pobudo Ministra za promet in zveze.
2. Izhodišča in usmeritve za načrtovanje
2.1. Planska izhodišča
Prostorska dokumentacija mora biti izdelana tako da se z njo uresničujejo:
– cilji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 72/95)
– cilji nacionalnega programa izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št.
13/96, 14/98).
V skladu s 4. točko iz 2. člena odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 72/95) je potrebno pri načrtovanju navezave Luke Koper na odsek avtoceste Srmin–Koper smiselno upoštevati usmeritve in pogoje načrtovanja.
Osnovni strateški cilji so zagotoviti ustrezno notranjo povezanost države, izboljšati
prometno varnost in vzpodbuditi skladen
gospodarski razvoj posameznih regij.
2.2. Funkcionalna izhodišča
Prometna navezava Luke Koper
Po predlogu Ministrstva za promet in zveze se cestna navezava Luke Koper na avtocesto izvede kot dvopasovna cesta, načrtovana za računsko hitrost 70 km/h in temu
ustreznimi tehničnimi elementi ter nivojskimi priključki.
Navezava Luke Koper obsega načrtovanje Bertoške vpadnice, Srminske vpadnice,
južnega dela Ankaranske vpadnice, premostitev železniških tirov in Rižane do novega
vhoda v Luko Koper ter Srminski in Bertoški
priključek.
Izgradnja prometne navezave Luke Koper se predvidi etapno. Etapni pristop navezave Luke Koper predvideva dvo fazno gradnjo, ki bo omogočal kontinuirano povezavo
Luke Koper z avtocestnim omrežjem.
Srminska in Ankaranska vpadnica bosta
v končni fazi zgrajeni kot štiripasovni cesti
ter prekategorizirani v državni cesti, katerih
kategorija bo določena kasneje.
Posebno tehnično pozornost je potrebno nameniti nadvozu čez železniško progo,
kjer je potrebno predvideti širino mostu za
kasnejšo štiripasovnico ter nadvozu čez reko Rižano (nosilost tal, veliki razponi, velike
obremenitve konstrukcije).
Drugi posebni pogoji se pojavijo pri stikovanju Ankaranske vpadnice z mejo Škocjanskega zatoka. Lokacijski načrt navezave
Luke Koper na avtocestno omrežje bo potrebno prilagoditi ureditvenemu načrtu
Škocjanskega zatoka.
Pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno sočasno reševanje problema navezave
koprskega mestnega prometa na avtocestno omrežje.
2.3. Prometno tehnična izhodišča
Po predlogu Ministrstva za promet in zveze se izvede dvopasovna cesta, načrtovana
za računsko hitrost 70 km/h in temu ustreznimi tehničnimi elementi ter nivojskimi priključki.
Ministrstvo za promet in zveze navaja, da
je navezava Luke Koper del avtocestnega
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omrežja po NPIA – tab. 3 – (post. 22.3),
(dopis št. 2644-31/98-63-0412, “Dopolnilno mnenje “, z dne 3. 12. 1999).
Kategorizacija cestne navezave Luke Koper bo določena po dokončni izgradnji ceste, ki bo potekala etapno in se prilagajala
potrebam razvoja Luke Koper.
2.4. Prostorske in druge omejitve
Priključevanje Luke Koper na avtocestno omrežje mora v svojem poteku in zgradbi upoštevati urbano strukturo in razvoj tangiranih območij. Potek navezave Luke Koper mora ohranjati funkcionalno zaokroženost urbanih območij, vse obstoječe
varstvene režime na tem območju ter ustvarjati nove možnosti za razvoj in regeneracijo
tega prostora.
Potek prometnice je treba načrtovati v
smislu čim večje prometne učinkovitosti
glede lokalnih povezav. Upoštevati in načrtovati je treba obstoječe in bodoče tokove
vseh vrst prometa (motorna vozila in peš
promet).
Tako ugotovljen potek trase prometnic
je potrebno uskladiti z okoljevarstvenimi vidiki. Območja naravne in kulturne dediščine je treba pri načrtovanju upoštevati in
ohranjati v skladu z zakonom.
Upoštevati je treba zaščito naravnega rezervata Škocjanskega zatoka, ki je zaščiten
z zakonom o naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Ur. l. RS, št. 20 z dne 13. 3.
1998).
Pri načrtovanju prometne navezave Luke
Koper na avtocestno omrežje je treba opredeliti krajinsko ureditev obcestnega prostora, predvsem z ustrezno ozelenitvijo in ureditvijo brežin ter varovalnega cestnega pasu.
Kot osnova naj se uporabi gradivo z naslovom “Analiza ambientalnih vrednot in zasaditveni načrt odseka Srmin–Koper (Badaševica)”, 1987/1988, izdelal Investbiro, Koper.
Vplivi in posegi v naravni rezervat Škocjanskega zatoka ter posegi izven rezervata,
ki lahko spremenijo vodni režim ali kakovost
voda, ki se izlivajo v rezervat, morajo biti
izvedeni tako, da se ne poslabša obstoječa
kakovost voda v rezervatu zaščitena z zakonom o naravnem rezervatu Škocjanskega
zatoka (Ur. l. RS, št. 20 z dne 13. 3. 1998).
3. Vsebina in obseg del
3.1. Predhodna dela
Izdela se podrobnejši terminski plan celotnega postopka za izdelavo lokacijskega
načrta, sprememb in dopolnitev občinskega plana s programsko zasnovo ter z diagramom poteka v skladu s 45.a členom
zakona o urejanju naselij in drugih posegov
v prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 ter Ur. l. RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93, 44/97) ter v skladu z roki,
opredeljenimi v pogodbi.
3.2. Izdelava strokovnih podlag
Na podlagi usmeritev za pripravo idejnega projekta, ki jih predstavlja zaključni del
primerjalne študije variant in predloga najustreznejše variante (“Proučitev variant tras
AC, HC od Škofij do Lucije, za lokacijski
načrt za avtocesto na odseku Srmin–Koper
(Slavček) z navezavo hitre ceste Koper–Izola–Lucija in navezavo Luke Koper na avto-

cesto”, Urbanistika, d.o.o., junij 1999) ter
na podlagi predhodnih usmeritev in pogojev pogojedajalcev pred pričetkom izdelave
idejnega projekta in lokacijskega načrta, se
izdela idejni projekt presoje vplivov na okolje in ostale posebne strokovne podlage, ki
so potrebne za pripravo lokacijskega načrta. To dokumentacijo preskrbi investitor posega v prostor DARS, d.d. in ni predmet te
projektne naloge.
Posebne strokovne podlage izdelane v
skladu z navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Ur. l. SRS, št. 14/85), bo
izdelal DARS, d.d., ki bodo podlaga za izdelavo idejnega projekta in lokacijskega načrta, in sicer:
– idejne rešitve navezave predvidenega
cestnega omrežja na bodočo urbano zasnovo mesta in urbanih območij,
– usklajevanje urbanističnih zasnov s
tehnično ureditvijo Škocjanskega zatoka in
mejnih področij ter morebitne vodarske
omejitve (uskladitev lokacijskega načrta
z ureditvenim načrtom Škocjanskega zatoka),
– izdelava prometne logistike širšega območja rezervarjev nafte ter predvideti zaščitne ukrepe v stiku s predvideno cetno navezavo Srminske vpadnice,
– izdelati idejne rešitve cestnega omrežja v stiku z železnico ter upoštevati predvideni razvoj II. tira železniškega omrežja,
– uskladitev lokacije bencinskega servisa z obstoječo avtocesto na odseku Srmin–
Bertoki,
– izdelava prometne ureditve navezave
lokalnega omrežja na predvideno cestno navezavo Luke Koper,
– idejne rešitve vseh infrastrukturnih objektov, naprav in omrežja, ki je potrebno za
delovanje predvidenih cestnih površin
vključno z rešitvami odvodnjavanja meteornih voda s cestnih površin,
– idejne rešitve, ki se nanašajo na prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih objektov, naprav in ureditev, ki so
potrebne za realizacijo predvidenega objekta,
– posebne strokovne podlage o vplivih
predvidenih prostorskih ureditev, gradnje in
obratovanja posega na okolje, ki vključujejo
oceno obsega, vrste in vplivnega območja
posameznega vpliva,
– rešitve v zvezi z varovanjem okolja, posebej pa:
· ukrepi za preprečitev in sanacijo prekomernega hrupa virov in imisijskih obremenitev varovanih območij,
· potrebne vodnogospodarske ureditve
s prikazom zaščite podtalnice, vodnih virov
in površinskih voda ter ureditve strug površinskih voda in hudournikov; prikazati je potrebno tudi sistem odvodnje in čiščenja meteornih in ostalih odpadnih voda,
· ukrepi za lokalno zmanjšanje onesnaženja zraka,
· ukrepi za zaščito pred prekomernim
onesnaženjem zemlje in tal,
· ukrepi za omilitev vplivov na živalski in
rastlinski svet,
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– rešitve v zvezi z urbanističnim, arhitekturnim in krajinskim oblikovanjem ceste in
obcestnega prostora,
– priprava poročila ter upoštevanje geomehanskih, vodarskih in naravovarstvenih
omejitev,
– zunanje ureditve obcestnih prostorov
in tehnične ureditve drugih mejnih področij,
– ureditve reliefa in zelenih površin s prikazom sprememb in končnega stanja,
– rešitve in morebitni ukrepi v času gradnje (npr. odvoz viškov materialov, odvzem
oziroma deponije viškov materiala, sprememba prometnega režima, ki nastane v
času gradnje).
Poročilo o vplivih na okolje, izdelano v
skladu z navodilom o metodologiji za izdelavo poročil o vplivih na okolje (Ur. l. RS, št.
70/96).
3.3. Izdelava sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Koper, vključno z izdelavo programske
zasnove območja urejanja navezave Luke
Koper na obstoječe avtocestno omrežje.
Izdelovalec lokacijskega načrta pripravi
na podlagi rešitve z idejnega projekta prometne navezave Luke Koper na avtocestno
omrežje ter na osnovi strokovnih podlag,
predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine
Koper v delu, ki se nanaša na ureditveno
območje lokacijskega načrta. Spremembe
in dopolnitve poleg tekstualega in grafičnega dela vsebujejo tudi programsko zasnovo
za obravnavano območje.
Predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Koper mora biti izdelan v skladu z
določili zakona o urejanju prostora (Ur. l.
SRS, št. 18/84 in 15/89), zakona o dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. l. RS, št. 71/93,
44/97) in navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Ur. l.
SRS, št. 20/85) ter v skladu s prvim odstavkom 2. člena zakona o planiranju in
urejanju prostora v prehodnem obdobju
(Ur. l. RS, št. 48/90).
V predlogu morata biti obrazložena namen in cilj predlaganih sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov ter
podane ustrezne prilagoditve obstoječih
prostorskih ureditev navezave Luke Koper
na avtocestno omrežje.
3.4. Izdelava posebnih strokovnih podlag in lokacijskega načrta za navezavo Luke
Koper na obstoječe avtocestno omrežje
Pred izdelavo lokacijskega načrta je treba preveriti ustreznost in zadostnost posebnih strokovnih podlag, ki jih je zagotovil investitor posega v prostor DARS, d.d. (področje vodnega gospodarstva, prestavitev
infrastrukturnih objektov in naprav, agrooperacij, hrupne obremenitve ipd.).
Izdelovalec lokacijskega načrta po potrebi pripravi prostorske rešitve in usmeritve
za spremembe in dopolnitve posebnih strokovnih podlag.
Na podlagi izdelanih posebnih strokovnih podlag, po potrebi spremenjenih in dopolnjenih (v merilu 1:1000 na reambulirani
geodetski karti) ter na podlagi poročila o
vplivih na okolje (PVO), kar zagotovi investi-

tor posega v prostor (DARS, d.d.), izdelovalec lokacijskega načrta izbrano rešitev podrobno obdela v lokacijskem načrtu.
4. Obveznosti izvajalca
Izdelovalec naloge ima poleg vseh nalog, določenih v vsebini in obsegu dela, še
sledeče obveznosti:
– pridobitev vseh gradiv, dokumentacije
in tehničnih osnov, potrebnih za izdelavo
naloge,
– pripravo gradiva za pridobivane pogojev in pridobitev le-teh,
– priprava prostorskih rešitev in usmeritev za izdelavo idejnega projekta,
– izdelavo posebnih strokovnih podlag
in poročila o vplivih na okolje na podlagi
pridobljenih pogojev pogojedajalcev,
– pripravo gradiva za javno razgrnitev,
– sodelovanje na javnih predstavitvah in
javnih obravnavah,
– pripravo strokovnih stališč k pripombam iz javne razgrnitve,
– pripravo gradiv za pridobivanje soglasij in pridobitev le-teh,
– izdelavo končnih elaboratov v vseh fazah in delih naloge,
– pripravo povzetkov in izvlečkov za
obravnavo na Vladi RS,
– sodelovanje s predstavniki naročnika,
investitorja in njegovih projektantov, občin,
pogojedajalcev in soglasodajalcev,
– izdelavo kartografskega gradiva z uporabo računalniške tehnologije (grafični in
atributni podatki),
– predstavitev umestitve celotne navezave Luke Koper na AC omrežje (obeh etap)
v prostor (fotomontaža, računalniška simulacija).
5. Roki
– rok za izdelavo predloga sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin občinskih
planskih aktov Mestne občine Koper vključno s programskimi zasnovami in osnutka
lokacijskega načrta je 45 dni od prevzema
dokončanih posebnih strokovnih podlag –
po potrebi spremenjenih in dopolnjenih (v
M 1: 1000 na reambulirani geodetski karti),
drugih strokovnih podlag ter poročila o vplivih na okolje (PVO), kar zagotovi investitor
posega v prostor (DARS, d.d.);
– priprava predloga stališč do pripomb
iz javne razgrnitve je 37 dni po končani javni
razgrnitvi;
– rok za izdelavo predloga lokacijskega
načrta in dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev planskih aktov Mestne
občine Koper s programsko zasnovo je 45
dni po zavzetju stališč do pripomb z javne
razgrnitve;
– rok za izdelavo končnih elaboratov lokacijskega načrta oziroma sprememb in dopolnitev planskih aktov Mestne občine Koper je 15 dni po sprejemu uredbe o lokacijskem načrtu na Vladi RS.
6. Gradiva in dokumentacija
Poleg splošnih urbanističnih in drugih
gradiv mora izdelovalec lokacijskega načrta
pridobiti in upoštevati oziroma preveriti naslednjo dokumentacijo:
– prostorski planski in izvedbeni akti za
območja, ki so tangirana s potekom variant
avtoceste, hitre ceste in navezave Luke
Koper;
– smernice prostorskega razvoja mesta
Koper (Investbiro Koper, marec 1996);
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– prometna študija magistralnih in del regionalnih cest na Primorskem (naročnik
DRSC, izdelal Omegaconsult, avgust 1996);
– prometna študija občine Koper (Investbiro Koper, Omegaconsult Ljubljana,
1992);
– prometni sistem slovenske Istre (avtorska skupina Arhe, Ljubljana, april 1996);
– bertoška vpadnica (avtorska skupina
Arhe, Ljubljana, april 1996);
– idejna študija priključka Luke Koper
na avtocestno omrežje (Investbiro Koper,
št. proj. 95-20/3, september 1995);
– idejni projekt obalna cesta Škofije-Sečovlje (IBT Koper, št. pr. 3179/023, januar 73);
– idejna študija Obalna cesta in avtocesta na slovenski obali (IB Koper, št. pr.
84-200, februar 1986);
– hitra cesta na obalnem področju – idejna študija rezervatov (IBT-Biro NG Koper,
št. pr. 3456/023-junij 74, 3456/123-maj
76, 76/66-maj 77);
– natečaj za urbanistično ureditev obalne ceste (RSC-Lj., Autori 666418);
– planerska delavnica – ugotovitve k
predlogom prostorske ureditve obalnega
pasu z zaledjem (Občina Izola, št. dopisa
352-3/91 z dne 22. 3. 1993).
7. Zakonske osnove
Razpisana dela morajo biti izdelana v
skladu z naslednjimi zakoni in navodili:
– zakon o urejanju prostora (Ur. l. SRS,
št. 18/84, 15/89),
– zakon o planiranju in urejanju prostora
v predhodnem obdobju (Ur. l. RS, št.
48/90),
– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84,
37/85, 9/86, 26/90, 3/91, in Ur. l. RS,
št. 18/93, 47/93 in 71/93, 44/97),
– zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št.
32/93 in 1/96) s podzakonskimi akti,
– zakon o ureditvi določenih vprašanj v
zvezi z graditvijo avtocestnega omrežja v
Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 35/95),
– navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Ur. l. SRS, št.
20/85),
– navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in prostorskih izvedbenih aktov
(Ur. l. SRS, št. 14/85),
– odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 72/95),
– zakonski in podzakonski predpisi, ki
bodo sprejeti v času izdelave prostorske
dokumentacije.
Urad RS za prostorsko planiranje
Ob-18570
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: VVZ Antona Medveda, Novi trg 26b,
1241 Kamnik, tel. 061/819-210, faks
061/8391-327.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje prostorov zavoda v izmeri ca. 4.300 m2.
Ocenjena vrednost: 11,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe:
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Naziv enote (kratica VVE)

Naslov enote

VVE Pesterna
VVE Rožle
VVE Tinkara
VVE Palček
VVE Cepetavček
VVE Sonček
VVE Marjetica
VVE Pedenjped
VVE Mojca

Groharjeva 1, Kamnik
Novi trg 26b, Kamnik
Klavčičeva 1, Kamnik
Šmartno 13b, Laze v Tuhinju
Nevlje 18, Kamnik
Trg padlih borcev 2, Kamnik
Ljubljanska 3a, Kamnik
Jakopičeva 27, Kamnik
Matija Blejca 14, Kamnik

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se ne morejo potegovati samo za del storitev.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: nesprejemljivost variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 12 mesecev, predvidoma od 1. 5. 2000 do 30. 4. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: VVZ
Antona Medveda, Novi trg 26b, Kamnik,
soba št. M07.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 14. 1. 2000
do 1. 2. 2000, v času od 9. do 12. ure, z
dokazilom o plačilu zneska za razpisno dokumentacijo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na blagajni zavoda ali na račun št. 50140-603-57086, sklic
na št. 040200.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 4. 2. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: VVZ Antona Medveda, Novi
trg 26b, Kamnik, soba št. M08.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 2. 2000 ob 14. uri, VVZ Antona
Medveda, Novi trg 26b, Kamnik, soba št.
M12.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija v višini 5% od ponudbene vrednosti, ki mora veljati najmanj 110 dni od dneva
odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: rok plačila ne sme
biti krajši od 25 dni od dneva uradnega
prejema računa. Račun se izstavi za opravljeno delo mesečno, do petega v mesecu
za pretekli mesec.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

Ca. izmera v m2

1.143
968
1.264
347
200
183
65
65
65

15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od 4. 2.
2000 po 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena storitve,
– reference,
– kadri,
– finančno stanje ponudnika,
– možnost zamenjave čistilca.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posredujeta Jelka
Golob in Zoran Hribar, na naslovu Novi
trg 26b, Kamnik, soba št. P05, tel.
061/819-2105.
19., 20.
VVZ Antona Medveda, Kamnik

Št. 025-115/1999-6
Ob-18572
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP - Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, telefon 061/17-84-800, faks 061/17-84-915.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: naročilo obsega
servisno vzdrževanje in popravila službenih vozil po posameznih območjih
(Glavni urad Ljubljana in dvanajst Območnih geodetskih uprav) in posameznih znamkah vozil:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.
3.26.
3.27.
3.28.
3.29.
3.30.
3.31.
3.32.
3.33.
3.34.
3.35.
3.36.
3.37.
3.38.
3.39.
3.40.
3.41.

Glavni urad
Glavni urad
Glavni urad
OGU Celje
OGU Celje
OGU Celje
OGU Celje
OGU Koper
OGU Koper
OGU Kranj
OGU Kranj
OGU Kranj
OGU Ljubljana
OGU Ljubljana
OGU Ljubljana
OGU Ljubljana
OGU Ljubljana
OGU Ljubljana
OGU Ljubljana
OGU Ljubljana
OGU Maribor
OGU Maribor
OGU Maribor
OGU Murska Sobota
OGU Murska Sobota
OGU Nova Gorica
OGU Nova Gorica
OGU Nova Gorica
OGU Novo mesto
OGU Novo mesto
OGU Ptuj
OGU Sevnica
OGU Sevnica
OGU Slovenj Gradec
OGU Slovenj Gradec
OGU Slovenj Gradec
OGU Slovenj Gradec
OGU Velenje
OGU Velenje
OGU Velenje
OGU Velenje

Renault
Opel
Nissan
Renault
Škoda
Lada
Fiat
Renault
Lada
Renault
Škoda
Fiat
Renault
Škoda
Lada
Fiat
Zastava
Daewoo
Subaru
Nissan
Renault
Lada
Hyundai
Renault
Škoda
Renault
Lada
Wartburg
Renault
Škoda
Zastava
Lada
Opel
Renault
Škoda
Lada
Nissan
Renault
Škoda
Lada
Zastava

200.000 SIT,
250.000 SIT,
200.000 SIT,
250.000 SIT,
200.000 SIT,
120.000 SIT,
150.000 SIT,
350.000 SIT,
200.000 SIT,
200.000 SIT,
300.000 SIT,
100.000 SIT,
50.000 SIT,
80.000 SIT,
300.000 SIT,
100.000 SIT,
80.000 SIT,
90.000 SIT,
130.000 SIT,
180.000 SIT,
100.000 SIT,
150.000 SIT,
80.000 SIT,
250.000 SIT,
200.000 SIT,
300.000 SIT,
250.000 SIT,
70.000 SIT,
150.000 SIT,
160.000 SIT,
150.000 SIT,
150.000 SIT,
100.000 SIT,
90.000 SIT,
100.000 SIT,
250.000 SIT,
150.000 SIT,
150.000 SIT,
90.000 SIT,
200.000 SIT,
100.000 SIT.
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4. Kraj izvedbe: Glavni urad Geodetske
uprave Republike Slovenije v Ljubljani, Zemljemerska ulica 12, ter vse spodaj naštete
Območne geodetske uprave:
– Celje, Ulica XIV.divizije 12,
– Koper, Cankarjeva ulica 1,
– Kranj, Slovenski trg 1,
– Ljubljana, Cankarjeva cesta 1/III,
– Maribor, Ulica heroja Tomšiča 2,
– Murska Sobota, Slomškova ulica 19,
– Nova Gorica, Kidričeva ulica 14,
– Novo mesto, Rozmanova ulica 38,
– Ptuj, Krempljeva ulica 2,
– Sevnica, Glavni trg 19a,
– Slovenj Gradec, Francetova cesta 7,
– Velenje, Prešernova cesta 1.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: brez omejitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: jih ni.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: kot
je določeno v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegujejo za vse dele storitev opisanih v točkah
od 3.1. do 3.41. skupaj ali za vsako posamezno storitev opisano v točkah od 3.1. do
3.41. posebej ali pa za več storitev opisanih v točkah od 3.1. do 3.41. skupaj.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: izvedba posamezne naloge poteka po zahtevah naročnika, opredeljenih v
razpisni dokumentaciji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja posamezne naloge je opredeljen z uveljavitvijo
posamezne pogodbe, dokončanje pa je določeno v razpisni dokumentaciji.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Glavni urad,
Ljubljana, Zemljemerska ulica 12, kontaktna oseba: Nives Jurcan, soba P3, tel.
061/178-49-27.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 1. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT, na ŽR št.
50100-630-10014.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 31. 1. 2000, do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije,
Glavni urad, Ljubljana, Zemljemerska ulica 12,
kontaktna oseba: Nives Jurcan, soba P3.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 2. 2000 ob 8. uri; Geodetska uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Ljubljana, Zemljemerska ulica 12, sejna soba v pritličju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-

ni 5% razpisane vrednosti naročila, veljavne
do 2. 4. 2000.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: vse naloge od
3.1. do 3.41. financira 100% naročnik.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 31. 1. 2000
po 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba iz 9.točke te objave.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavljena namera o naročilu.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: Ur. l. RS, št. 102, dne 17. 12. 1999,
Ob-17267.
Geodetska uprava RS
Ob-18624
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje, faks:
061/484-618.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje prostorov Psihiatrične klinike Ljubljana s skupno površino 21151 m2.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
78,000.000 SIT letno.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Studenec 48,
Zaloška 29 in Poljanski nasip 58.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ponudnik mora biti registriran za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila storitve.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih in drugi predpisi s področja javnega naročanja, pravilnik o ukrepih za varstvo
pred širjenjem okužbe znotraj zdravstvenih organizacij (Ur. l. SFRJ, št. 49/86) in drugi
predpisi s področja zdravstvenega varstva.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: navedba strokovne kvalifikacije osebja ponudnika
je obvezni del razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegujejo le za storitev v celoti.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek takoj po prav-
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nomočnosti sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika in podpisu pogodbe. Čas trajanja
pet let. Za lokacijo Studenec 48, Ljubljana
pričetek opravljanja čiščenja 26. 7. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48,
1260 Ljubljana-Polje, tajništvo direktorice
za splošne zadeve pri gospej Branki Gombač, upravna stavba, pritličje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 21. 1.
2000 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, virmansko ali s
položnico na žiro račun naročnika št.
50103-603-403974
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 14. 2. 2000
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti v originalu in 1 kopiji v zapečatenih
ovojnicah z jasno oznako “Ne odpiraj –
ponudba za čiščenje” osebno na sedež naročnika ali pa priporočeno s povratnico na
naslov Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana–Polje.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 2. 2000 ob
10. uri na naslovu Psihiatrična klinika Ljubljana, studenec 48, Ljubljana, v upravni stavbi, pritličje, soba vodje plana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva bančna garancija v višini 5,000.000 SIT. Veljavnost
bančne garancije do dneva veljavnosti ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilo v skladu s
pogodbo.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik, lahko s
podizvajalci, izjemoma kot partnerji pri skupnem poslu, pri čemer je obvezno samo eden
poslovodeči.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokazila in izjave,
kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki od
ponudbe ne morejo odstopiti po pričetku
javnega odpiranja ponudb, do tega roka pa
po postopku in na način kot je to opredeljeno v splošnih navodilih ponudnikom, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN).
V. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika
1. kadrovska usposobljenost ponudnika za predmet javnega naročila:
izločilni kriterij: ponudnik ima zaposlenih manj kot petinštirideset delavcev za
opravljanje javnega naročila,
2. cena:
izločilni kriterij: cena ni podana,
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3. izdelana tehnologija čiščenja s sistemom zagotavljanja kakovosti ponujenih
storitev:
izločilni kriterij: tehnologija čiščenja s
sistemom zagotavljanja kakovosti ni priložena oziroma ni v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika,
4. reference za čiščenje na lokacijah,
kjer se že uporablja ponujena tehnologija:
izločilni kriterij: referenčna lista ni priložena,
5. posebne ugodnosti glede generalnega čiščenja,
6. doba opravljanja dejavnosti.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevana zgoraj navedena merila z ocenami:
1. kadrovska usposobljenost ponudnika
za predmet javnega naročila:
ocena: 10 ...... nad 65 zaposlenih delavcev za področje javnega naročila,
ocena: 5 ...… 55 ali več zaposlenih delavcev za področje javnega naročila,
ocena: 1 ..… pod 55 zaposlenih delavcev za področje javnega naročila.
2. cena
ocena: 5....najnižja cena,
ocena: 4....od 101 do 105% najnižje
cene,
ocena: 3....od 106 do 110% najnižje
cene,
ocena: 2....od 111 do 120% najnižje
cene,
ocena: 1....od 121 do 130% najnižje
cene,
ocena: 0....več kot 131% najnižje cene.
Opomba: pri ocenjevanju ponudb bo naročnik posebej ocenjeval vsako od cen za
mesečno čiščenje kvadratnega metra površin, ki so v obrazcu predračuna označene z
I. do V. posebej. Posamezne ocene se bodo zmnožile s faktorjem kot sledi: pod postavko I. s faktorjem 0.6, ocena pod postavko II. s faktorjem 3.4, ocena pod postavko III. s faktorjem 2.0, ocena pod postavko IV. s faktorjem 0.2 in ocena pod
postavko V. s faktorjem 1.8.
3. izdelana tehnologija čiščenja s sistemom
zagotavljanja kakovosti ponujenih storitev:
ocena: 7....tehnologija čiščenja in sistem
zagotavljanja kakovosti sta izdelani in v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika,
ocena: 2..... tehnologija čiščenja in sistem zagotavljanja kakovosti sta izdelani in v
večji meri v skladu s tehničnimi zahtevami
naročnika,
4. reference za čiščenje na lokacijah,
kjer se že uporablja ponujena tehnologija
čiščenja:
ocena: 7....zelo dobra referenčna lista
(nad 8 referenčnih poslov),
ocena: 5....dobra referenčna lista (nad
6 referenčnih poslov),
ocena: 3 …. solidna referenčna lista (od
3 do 6 referenčnih poslov),
ocena: 1....skromna referenčna lista
(pod 3 referenčni posli),
5. posebne ugodnosti glede generalnega čiščenja:
ocena: 10 …. ponudnik ponudi opravljanje generalke 5X letno,
ocena: 5 ….. ponudnik ponudi opravljanje generalke 4X letno,
ocena: 0 ….. ponudnik ponudi opravljanje generalke 3X letno,
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6. doba opravljanja dejavnosti:
ocena: 3 ….. ponudnik dejavnost opravlja več kot 3 leta,
ocena: 0 …. ponudnik dejavnost opravlja 3 ali manj let.
Opozorilo: predpogoj za postopek ocenjevanja je neprisotnost izločilnega kriterija
v ponudbi.
Razlaga: v dokumentaciji je postavljenih
6 meril. Vsaka prispela in popolna ponudba
bo ocenjena upoštevajoč le ta merila. Končni seštevek točk bo ocena posamezne ponudbe.
Maksimalno število točk za posamezno
ponudbo je 77,0.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki si lahko lokacije, katerih čiščenje je
predmet javnega naročila ogledajo po predhodnem dogovoru z naročnikom.
19., 20.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-18633
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica,
Partizanska ulica 30, Slovenska Bistrica,
faks 062/811-903.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: zobotehnične storitve,
zobozdravstvene dejavnosti za odrasle
in mladino.
Ocenjena vrednost 51,440.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: na lokacijah, kjer
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica opravlja svojo dejavnost: ZP Slovenska Bistrica,
ZP Poljčane, ZP Oplotnica, ZP Makole, ZP
Pragersko.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik se lahko poteguje
za opravljanje storitev za celotno lokacijo,
za sklop lokacij ali vsako lokacijo posebej.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik variantne
ponudbe ne bo upošteval.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ne more ponuditi samo svoje variante.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 24 mesecev, predvidoma od 1. 3. 2000 do 28. 2. 2002.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, tajništvo, Partizanska ulica 30, Slovenska Bistrica.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.330 SIT plača ponudnik
z virmanom na ŽR št. 51810-603-33759 s
pripisom “javni razpis”.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 2. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javni zavod Zdravstveni dom
Slovenska Bistrica, tajništvo, Partizanska ulica 30, 2310 Slovenska Bistrica, v zaprti
kuverti s pripisom “Ponudba – ne odpiraj”, z
navedbo številke objave tega javnega razpisa in predmeta javnega naročila.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 2. 2000 ob 11. uri na naslovu Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, sejna soba, Partizanska ulica 30, Slovenska Bistrica.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini, kot je določeno v
razpisni dokumentaciji.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pismenih pogodb o opravljanju storitev.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po roku, določenem za oddajo ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
I. ponudbena cena – 50%,
II. reference ponudnika – 25%,
III. čas izdelave – 25%.
18., 19., 20.
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
Št. 04-16/99
Ob-18635
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper, telefaks 066/271-447.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: redno vzdrževanje objektov in naprav za varnost v pomorskem
prometu. Ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: obala in obalno morje
Republike Slovenije.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o varnosti pomorske in notranje plovbe,
odredba o vzdrževanju plovnih poti v morju
Republike Slovenije.
(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
ne bodo upoštvane.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve:
– datum pričetka del: 1. 3. 2000,
– datum dokončanja del: 28. 2. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za promet in zveze, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg
2, Koper, kontaktna oseba Hrastič Pavlič.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 1. 2000.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 2. 2000 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za promet in zveze, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper, tajništvo, kontaktna oseba je Ada Milič.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 2. 2000 ob 12. uri, na sedežu Uprave
Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: v skladu z navodilom o izvrševanju proračuna RS.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 15. 3. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 9–60 točk,
– ugotovljena usposobljenost in sposobnost ponudnika 0–40 točk.
Način uporabe meril je naveden v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod
10.b točko.
19., 20.
Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za pomorstvo
Ob-18666
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko, faks 063/703-28-16.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo Vransko:
– idejni projekt (IP),
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),
– projekt za izvedbo (PZI),
– investicijski program,
– geodetski posnetki.
Ocenjena vrednost naročila: 8,000.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: na sedežu izbranega ponudnika in na območju Občine Vransko.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 5 mesecev.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko,
tel. 063/703-280, kontaktna oseba Aleksander Borštner.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 31. 1.
2000 ob ponedeljkih, sredah in petkih v
času uradnih ur Občinske uprave.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo do navedenega roka, s
potrdilom o plačilu razpisne dokumentacije v
višini 9.520 SIT (znesek vključuje DDV) na
ŽR Občine Vransko št. 50750-630-10334,
davčna številka: 59929286, namen nakazila
“Javni razpis kanalizacija Vransko”. Obvezno
navesti davčno številko vplačnika.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: petek, 4. 2. 2000
do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Vransko, Vransko
59, 3305 Vransko.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 2. 2000 ob 11. uri, Občina Vransko,
Vransko 59, 3305 Vransko, sejna soba.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10%
od vrednosti javnega razpisa, ki mora veljati
vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: pogoji, opredeljeni v v razpisni dokumentaciji in pogodbi.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: vse pravne oblike skladno z
zakonom o gospodarskih družbah.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora dostaviti dokazila navedena
v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 60 dni od
dneva odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
v razpisni dokumentaciji.
18., 19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 28. 5. 1999 pod št.
39-40., objava o izidu pa dne 1. 10. 1999.
Občina Vransko
Ob-18674
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Minoritski samostan sv. Petra in Pavla na Ptuju, Minoritski trg 1, Ptuj, tel.
062/771-309, faks 062/779-059.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za rekonstrukcijo Minoritske cerkve na Ptuju:
a) načrti gradbenih konstrukcij in statika
– 3,960.000 SIT,
b) načrti strojnih inštalacij – 720.000 SIT,
c) načrti
električnih
inštalacij
–
1,800.000 SIT,
Skupaj – 6,480.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ptuj.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v razpisni dokumnetaciji.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgo-
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vornega za izvedbo storitve: da, navodila in
obrazci so predmet razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko oddajo ponudbo za posamezne sklope, in sicer:
a) načrti gradbenih konstrukcij in statika,
b) načrti strojnih inštalacij in načrti električnih inštalacij,
c) v celoti.
Ponudbena cena mora biti razvidna za
posamezne sklope.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek 1. 3. 2000
dokončanje storitve: projektna dokumentacija PGD – 15. 5. 2000, projektna dokumentacija PZI – 30. 5. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Minoritski samostan sv. Petra in Pavla na Ptuju,
Minoritski trg 1, Ptuj (p. Tarzicij Kolenko).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 2. 2000.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 2. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Minoritski samostan sv. Petra in Pavla na Ptuju, Minoritski trg 1, 2250
Ptuj, v zapečateni kuverti s pripisom “Izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI za
rekonstrukcijo Minoritske cerkve na Ptuju”
in “Ponudba –ne odpiraj” ter številko objave
tega javnega razpisa.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 2. 2000 ob
10. uri v prostorih Minoritskega samostana sv.
Petra in Pavla na Ptuju, Minoritski trg 1, Ptuj.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
velja, dokler ne bo izbran ponudnik.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih:
– 50% plačilo v roku 60 dni od oddaje
dokumentacije PGD in,
– 50% plačilo v roku 60 dni od oddaje
dokumentacije PZI.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pisno obvestilo in podpis pogodbe.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
iz razpisne dokumentacije.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe po roku, ki je
določen za oddajo ponudbe.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upoštevajo se merila v razpisni dokumentaciji (cena, plačilni pogoji, reference, rok izdelave).
18. Druge informacije o naročilu: druge
informacije o naročilu lahko dobite do ponedeljka 7. 2. 2000 po tel. 062/778-722
(Iusing, d.o.o., Marija Toplak).
19., 20.
Minoritski samostan sv. Petra in Pavla
na Ptuju
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Ob-18690
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje “Okolje” Piran, Fornače 33, Piran, faks 066/21-750-15.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: za izvajanje programa
odvoz odpadkov iz zaledja na območju
Občine Piran, ocenjena vrednost na leto
18,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: zaledje Občine Piran.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: dolgoročno sodelovanje, pričetek marec 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
“Okolje” Piran, d.o.o., Fornače 33, Piran,
Sektor JSVO.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 2. 2000 do
10. ure z dokazilom o plačilu zneska za
razpisno dokumentacijo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko 8.000 SIT (+
DDV) na žiro račun 51410-601-12921 JP
“Okolje” Piran.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 2. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JP “Okolje” Piran, Fornače
33, 6330 Piran (tajništvo).
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”,
s številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, navedbo predmeta naročila, naslovom naročnika in naslovom pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 2. 2000 ob 13. uri na JP “Okolje” Piran,
Fornače 33, 6330 Piran v sejni sobi.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
od orientacijske vrednosti objavljenega naročila.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: izplačilo 30 dni
po mesečnih poročilih o izvršenih delih na
podlagi sklenjene pogodbe.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 29. 2. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponujena cena,
– ustreznost vozila,
– reference.
18. Druge informacije o naročilu:
– naročnik si pridržuje pravico zmanjšati
obseg del od razpisanih, z obzirom na razpoložljiva finančna sredstva,
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– morebitne dodatne informacije o naročilu lahko ponudniki pridobijo pisno na naslovu naročnika ali po tel. 066/21-750-40,
pri Alenki Poljšak.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
100 dne 10. 12. 1999 pod št. Ob-16800.
JP Okolje Piran
Št. 663-05-001/2000
Ob-18718
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: najem s postopnim odkupom opremljenih poslovnih prostorov
za uporabnika Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v okvirni skupni
površini ca. 3500 m2 s potrebnimi 30
parkirnimi prostori.
Ocenjena vrednost naročila znaša
153,000.000 SIT letno.
4. Kraj izvedbe: poslovni prostori se morajo nahajati v centru mesta Ljubljane ali v
bližini centra mesta Ljubljane.
5. (a), (b), (c)
V primeru, da bo ponudnik oziroma posrednik predložil več ponudb za najem različnih nepremičnin, mora biti vsaka ponudba izdelana na originalni razpisni dokumentaciji, vsaki ponudbi morajo biti priložene
vse zahtevane priloge in vsaka ponudba mora biti oddana v svojem ovitku.
6. Navedba posamicnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: celotno zahtevana storitev
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
predloži variantno ponudbo.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik mora obvezno predložiti
tudi ponudbo v celoti po razpisnih pogojih.
8. Trajanje narocila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitve takoj
po sklenitvi pogodbe in primopredaji poslovnih prostorov, čas trajanja storitve: po
predlogu ponudnika.
9. (a) Polni naslov službe od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, kont. oseba Alenka Žitnik, tel. 061/178-33-91, telefaks
061/178-34-11.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 2. 2000, vsak
delovni dan od 8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
50100-630-10014 in obveznim sklicem 28
26115-714199-00000100 in obvezno navedbo namena: “Plačilo razpisne dokumentacije PP-2000-MDDSZ”.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 2. 2000 do
13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, Ljubljana, glavna pisarna.

11. Datum, cas in kraj odpiranja ponudb:
14. 2. 2000 ob 14. uri v sejni sobi na naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija v višini 10% ocenjene vrednosti
naročila za obdobje enega leta z veljavnostjo
do vključno datuma veljavnosti ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: skladno z določili
posebnih razpisnih pogojev.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ni zahteve.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izvedba javnega naročila,
– finančna sposobnost.
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 14. 5. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način porabe meril (21. člen ZJN): najem s
postopnim odkupom neopremljenih poslovnih prostorov.
1. lokacijska ustreznost (0–40 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po
tehničnih zahtevah za najem poslovnih prostorov (0–80 točk),
3. pogoji postopnega odkupa poslovnih prostorov in parkirnih oziroma garažnih
mest (0–10 točk),
4. pogoji postopnega odkupa pisarniške opreme (0–5 točk),
5. spreminjanje cen (0-10 točk),
6. plačilni pogoji (2 točki za vsakih 10
dni daljši plačilni rok od zahtevanega, vendar največ 60 dni),
7. druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku (0–10 točk).
Pri vrednotenju po točkah od 1 do 7
se upošteva vplivnostni faktor 0,7.
8. konkurencnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene
cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne ponudbe, ki se pomnoži v vplivnostnim faktorjem 0,3, tako dobljeni zmnožek pa se pomnoži s številom 100.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je
naj-ugodnejši. Najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki doseže najvišji rezultat po
vseh vrednotenjih po posameznih variantah.
18. Datum, do katerega bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa: 14. 3.
2000.
19. Druge informacije o naročilu se lahko pridobi pri Zmagi Grah, generalni sekretarki, telefon 178-33-33.
20. Datum predhodne objave namere o
naročilu je bila objavljena: Ur. l. RS, št.
56-57/99 z dne 16. 7. 1999.
21. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
85-86/99 z dne 22. 10. 1999 pod št.
Ob-13577.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
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ZJN-03-B - 42. člen
Naročilo objave glavnih
podatkov o izidu razpisa za blago
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Popravek
V javnem razpisu za gumi transportne
trakove, Rudnika Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.,
objavljenem v Uradnem listu RS, št.
103-108 z dne 27. 12. 1999, Ob-17701
se 10. točka pravilno glasi:
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (brez DDV):
Sklop 2: 3,622.050 SIT, 3,327.900
SIT.
Uredništvo
Št. 4/99
Ob-18486
1. Naročnik, poštni naslov: Vzgojno-varstvena organizacija Novo mesto, p.o., Ragovska ulica 18, Novo mesto, tel.
068/371-83-14, faks 068/371-83-27.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 24. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
a) kvaliteta in cena,
b) pestrost ponudbe,
c) dobavni roki,
d) plačilni roki.
Izbran je samo izvajalec za dobavo blga
za VIII. skupno – jajca, kot kvalitetna in z
ustrezno ceno. Za vse ostale skupine blaga
se ponudba ponavlja, je ni bilo več kot dveh
ali več ponudnikov za celotne skupine blaga.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za VIII. skupino je dodeljeno
naročilo: Humek, d.o.o., Novo mesto.
6. (a) Kraj dobave: Vzgojno-varstvena organizacija Novo mesto, Ragovska ulica 18,
s 3 enotami, razporejenimi v kraju Novo
mesto.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: jajca v letni količini
35.420 kom. letno s 3.220 in 1.562 kom.
letno vrste B 142.
7. Pogodbena vrednost: 675.615,60
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 715.556,16 SIT, 545.471,39 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ponudba za vse druge skupine blaga se ponavlja.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: za ugotavljanje sposobnosti ni bilo objave.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni

list RS, št. 60-61 z dne 30. 7. 1999, št.
142/99, Ob-8766.
Vzgojno-varstvena organizacija
Novo mesto, p.o., Novo mesto
Št. 20/00
Ob-18487
1. Naročnik, poštni naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponovni javni razpis ni uspel –
veljavno ponudbo je predložil le en ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Suzuki Odar, d.o.o., Jana
Husa 1a, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– Suzuki Grand Vitara 2,5 s klimo,
kovinske barve – 2 kosa,
– Subaru Forester 4WD, 2,0 GX WZ,
kovinske barve – 1 kos.
7. Pogodbena vrednost: 13,808.017 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,808.017 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: neposredna pogodba z edinim ponudnikom na
podlagi 34. in 41. člena ZJN.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 96 z dne 26. 11. 1999,
Ob-16010.
Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije
Ob-18488
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola Frana Roša, Cesta na Dobrovo 114,
Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za sukcesivno dobavo živil, in sicer po naslednjih skupinah:
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 sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
3. Datum izbire: 23. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
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– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. mleko in mlečni izdelki – razpisni
obrazec 7a:
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče (razen 10. točke),
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana (razen 10. točke);
2. meso in mesni izdelki – razpisni
obrazec 7b:
– Celjske mesnine, d.d., Cesta v Trnovlje 17, Celje,
– Mesnine Žerak Franci, s.p., Strmolska ul. 9, Rogatec,
– Fišar, Žilnik Marjan, Tabor 45, Tabor (4. in 5. točke);
3. ribe in konzervirane ribe – razpisni
obrazec 7c:
– Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, Loka Mengeš (vse, razen 2. točke),
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče (1. točka),
– Celjske mesnine, d.d., Cesta v Trnovlje 17, Celje;
4. jajca – razpisni obrazec 7č:
– Kmetijska zadruga Laško, Kidričeva 2, Laško;
5. olja in izdelki – razpisni obrazec
7d:
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, Ljubljana,
– Kolinska, d.d., Šmartinska 30, Ljubljana (3. in 4. točke),
– TP Center, d.d., Celje, Brodarjeva
5, Celje;
6. sveža zelenjava in sadje – razpisni
obrazec 7e:
– PAF, d.o.o., Pešnica 8, Šentjur (vse
razen 13. točke),
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, Ljubljana,
– TP Center, d.d., Celje, Brodarjeva
5, Celje (vse, razen 13. točke);
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje – razpisni obrazec 7f:
– Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, Loka Mengeš (2., 8., 9., 11., 16., 17.,
19., 24. in 25. točke),
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, Ljubljana,
– Kolinska, d.d., Šmartinska 30, Ljubljana (1., 4., 5., 7., 13. do 15., 18., 20.,
22., 23., 26. do 28., 30., 32. točke),
– Droga, d.d., Portorož, Obala 27,
Portorož (1., 10., 12., 13., 15., 18., 21.
do 23. točke);
8. sadni sokovi – razpisni obrazec 7g:
– Fructal živilska industrija, d.o.o., Tovarniška 7, Ajdovščina (vse, razen 2., 3. in
13. točke),
– TP Center, d.d., Celje, Brodarjeva
5, Celje;
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
razpisni obrazec 7h:
– Žito PT pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, Ljubljana (vse razen
6. in 19. točke),
– Droga, d.d., Portorož, Obala 27,
Portorož (4. do 6. točke),
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– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
c. 442, Škofljica (7. do 12., 14., 15. točke),
10. zamrznjeni izdelki iz testa – razpisni obrazec 7i:
– Žito PT, Pekarstvo in testeninarstvo, d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
c. 442, Škofjica (vse, razen 1. točke),
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi – razpisni obrazec 7j:
– Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva
16, Celje (vse, razen 27. točke),
– Nobis M, d.o.o., Ločica 51/J, Polzela (6. do 11. točke, 13. do 22., 24., 27.,
30. in 31. točke),
– Koroške pekarne, d.d., Koroška c.
2, Dravograd;
12. ostalo prehrambeno blago – razpisni obrazec 7k:
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, Ljubljana (vse, razen
44. točke),
– PT Center, d.d., Celje, Brodarjeva
5, Celje (vse, razen 20. 21., 39. in 44.
točke).
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Frana
Roša, Cesta na Dobrovo 114, Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila.
7. Pogodbena vrednost: navedeno pod
10. točko.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni.
9. Število prejetih ponudb: 32.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,331.577,60 SIT, 39.846 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: na razpis so prispele 3 nepopolne ponudbe v
delu razpisnega obrazca 7a, 7b 7č, ker ni
bilo priložene odločbe veterinarske uprave.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 82 z dne 8. 10. 1999.
Osnovna šola Frana Roša, Celje
Ob-18489
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola Hudinja, Mariborska c. 126, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za sukcesivno dobavo živil, in sicer po naslednjih skupinah:
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 sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
3. Datum izbire: 22. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena – 8 točk,
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– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. mleko in mlečni izdelki – razpisni
obrazec 7a:
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče,
– Mariborska mlekarna, d.d., Osojnikova 5, Maribor (vse razen 1. in 2. točke);
2. meso in mesni izdelki – razpisni
obrazec 7b:
– Celjske mesnine, d.d., Cesta v Trnovlje 17, Celje,
– Mesnine Žerak Franci, s.p., Strmolska ul. 9, Rogatec,
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, Ljubljana,
– Fišar, Žilnik Marjan, Tabor 45, Tabor (3. in 4. točke);
3. ribe in konzervirane ribe – razpisni
obrazec 7c:
– Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, Loka Mengeš,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče (1. točka),
4. jajca – razpisni obrazec 7č:
– Kmetijska zadruga Laško, Kidričeva 2, Laško;
5. olja in izdelki – razpisni obrazec
7d:
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, Ljubljana,
– TP Center, d.d., Celje, Brodarjeva
5, Celje;
6. sveža zelenjava in sadje – razpisni
obrazec 7e:
– PAF, d.o.o., Pešnica 8, Šentjur,
– TP Center, d.d., Celje, Brodarjeva
5, Celje (vse, razen 6. točke);
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje – razpisni obrazec 7f:
– Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, Loka Mengeš (1., do 4. ter 9. do 12.
točke),
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, Ljubljana,
– Droga, d.d., Portorož, Obala 27,
Portorož (5. do 9. točke);
8. sadni sokovi – razpisni obrazec 7g:
– Fructal živilska industrija, d.o.o., Tovarniška 7, Ajdovščina (1., 2., 4. in 5. točke),
– Nektar, d.o.o., Brnčičeva 3, Ljubljana Črnuče;
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
razpisni obrazec 7h:
– Žito PT Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, Ljubljana (vse razen
1. točke),
– Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva
16, Celje (1. do 9., 13., 14. in 17. točke),
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
c. 442, Škofljica 9., 12. in 14, do 17. točke),
10. zamrznjeni izdelki iz testa – razpisni obrazec 7i:

– Žito PT, Pekarstvo in testeninarstvo, d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
c. 442, Škofjica;
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi – razpisni obrazec 7j:
– Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva
16, Celje (vse, razen 1. točke),
– Nobis M, d.o.o., Ločica 51/J, Polzela (5., 6., 8. do 17. ter 19. do 23. točke),
– Donats, d.o.o., Bohonska c. 21,
Hoče (4. do 6., 8. do 17., 20., 22. in 23.
točke),
– Pekarstvo Brance Rafael, s.p., Cesta na Ljubečno 26, Celje (vse razen 4., 7.
in 9. točke),
– Kruhek, d.o.o., Šlandrov trg 35, Žalec;
12. ostalo prehrambeno blago – razpisni obrazec 7k:
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, Ljubljana,
–Kolinska, d.d., Šmartinska 30, Ljubljana (1., 3. do 7., 9. do 11. in 14. do 17.
točke),
– Droga, d.d., Portorož , Obala 27,
Portorož (1., 9. do 11., 13. in 16. točke).
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Hudinja, Mariborska c. 125, Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila.
7. Pogodbena vrednost: navedeno pod
10. točko.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni.
9. Število prejetih ponudb: 32.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,781.254 SIT, 793.700 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: na razpis so prispele 3 nepopolne ponudbe v delu razpisnega obrazca 7a, 7b 7č, ker ni bilo
priložene odločbe veterinarske uprave.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 82 z dne 8. 10. 1999.
Osnovna šola Hudinja, Celje
Št. 7
Ob-18490
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Izola, Polje 35, Izola.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 23. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
a) ponudbena cena – 50%,
b) plačilni pogoji – 20%,
c) kvaliteta – 15%,
d) garancijski rok in servisiranje – 10%,
e) dodatne ugodnosti – 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Siemens, d.o.o., Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Izola, Polje 35, Izola.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: teledirigirani RTG aparat
z digitalno TV verigo.
7. Pogodbena vrednost: 60,600.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 75,395.551,10 SIT, 60,600.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 94 z dne 19. 11. 1999, Ob-15035.
Splošna bolnišnica Izola

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– oprema za šolske in skupne prostore:
51,249.230 SIT, 37,231.835 SIT,
– oprema za kuhinjo: 22,533.243,50
SIT, 17,613.983 SIT,
– oprema
za
telovadnico:
55,804.688,50 SIT, 52,173.092,60 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 81-82 z dne 8. 10. 1999, Ob-17287.
Občina Vrhnika

Št. 25/99
Ob-18491
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): po 18. členu zakona o
javnih naročilih.
3. Datum izbire: 21. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, plačilni pogoji, kvaliteta,
dodatne ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop D: Porsche Ljubljana, d.o.o.,
Bravničarjeva 5, Ljubljana,
– sklop E: Avtoimpex, d.o.o., Celovška
150, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– sklop D: 1 službeno vozilo,
– sklop E: 2 službeni vozili.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop D: 4,300.000 SIT,
– sklop E: 2,609.238,14 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– sklop D: 1,
– sklop E: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop D: 4,300.000 SIT, 4,300.000
SIT,
– sklop
E:
3,790.000
SIT,
2,609.238,14 SIT.
11., 12. 13.
Mestna občina Ljubljana

Ob-18493
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ustreznost ponudb razpisnim pogojem.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ECS EuroComputer Systems, d.o.o., Motnica 7, Trzin.
6. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 1 kom. računalnik digital - COMPAQ (ALPHA + Op. VMS).
7. Pogodbena vrednost: 13,481.143 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4 popolne
ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:16,393.010 SIT, 13,481.143,10 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 96 z dne 26. 11. 1999.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Št. 14/2-47
Ob-18492
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena 50%, reference 30%, rok
izvedbe 10%, garancija 5%, ugodnosti 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– oprema za šolske in skupne prostore: Lesing, d.o.o., Reška 15, Kočevje,
– oprema za kuhinjo: Kovinski izdelki
Dragica Puc, s.p., Hotedršica 82, Hotedršica,
– oprema za telovadnico: Elan line,
d.o.o., Begunje 1, Begunje.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola na Vrhniki – novogradnja.
(b)
7. Pogodbena vrednost:
– oprema za šolske in skupne prostore:
37,231.835 SIT,
– oprema za kuhinjo: 17,613.983 SIT,
– oprema
za
telovadnico:
52,173.092,60 SIT.

Ob-18494
1. Naročnik, poštni naslov: OŠ Vižmarje
Brod, Na gaju 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):izpolnitev pogojev iz 14. člena
javnega razpisa, Ob-16307 in 10. točke
navodil za izdelavo ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
I. skupina: olja in izdelki: PS Mercator,
trgovina, Ljubljana;
II. skupina: slaščičarski izdelki in keksi:
– Don Don, d.o.o.,
– Žito PT, d.d.,
III. skupina: meso in mesni izdelki:
– Mir, d.d.,
– Emona mesna industrija;
– IV. skupina: sadni sokovi: Emona blagovni center;
– V. skupina: konzervirano in sušeno
sadje: Emona blagovni center;
– VI. skupina: sadje: PS Mercator, d.d.;
– VII. skupina: zamrznjeni in konzervirani
izdelki: PS Mercator;
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– VIII. skupina: mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne;
– Mlekarna Celeia;
– IX. skupina: Žita, mlevski izdelki in testenine: Žito PT, d.d.;
– X. skupina: zamrznjeni izdelki iz testa:
Pekarna Pečjak, d.o.o.;
– XI. skupina: sveža zelenjava in suhe
stročnice:
– Agromrkac, d.o.o.;
– Emona blagovni center;
– XII. skupina: kruh in pekovsko pecivo:
– Žito PT, d.d.;
– XIII. skupina: ostalo prehrambeno blago: PS Mercator, d.d.
6. (a) Kraj dobave: Na gaju 2, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
in materiala po skupinah za leti 2000 in
2001.
7. Pogodbena vrednost: 12,800.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– I. skupina: olja in izdelki: 302.772 SIT,
38.037 SIT;
– II. skupina: slaščičarski izdelki in keksi: 912.218 SIT, 156.000 SIT;
– III. skupina: meso in mesni izdelki:
3,424.216 SIT, 3,036.050 SIT;
– IV. skupina: sadni sokovi: 1,099.063
SIT, 554.640,48 SIT;
– V. skupina: konzervirano in sušeno
sadje: 338.133,56 SIT, 270.230,25 SIT;
– VI. skupina: sadje: 497.178 SIT,
434.010 SIT;
– VII. skupina: zamrznjeni in konzervirani
izdelki: 671.941,15 SIT, 630.033,10 SIT;
– VIII. skupina: mleko in mlečni izdelki:
2,262.407,73 SIT, 1,371.178,20 SIT;
– IX. skupina: žita, mlevski izdelki in testenine: 369.808 SIT, 309.927,80 SIT;
– X. skupina: zamrznjeni izdelki iz testa:
667.807 SIT, 510.105,60 SIT;
– XI. skupina: sveža zelenajva in suhe
stročnice: 949.580 SIT, 935.928 SIT;
– XII. skupina: kruh in pekovsko pecivo:
2,116.484 SIT, 965.450 SIT;
– XIII. skupina: ostalo prehrambeno blago: 907.378,32 SIT, 796.865,35 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 98 z dne 3. 12. 1999, Ob-16307.
Osnovna šola Vižmarje-Brod
Št. 530-2
Ob-18541
1. Naročnik, poštni naslov: OZG Kranj –
OE ZD Radovljica, Mladinska c. 1, Bled.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 21. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): tehnološka opremljenost, dobavni rok, plačilni rok, cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Dentalia, d.o.o., Celovška
197, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Osnovno zdravstvo
Gorenjske – Zdravstveni dom Bohinj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: zobozdravstveni aparat
– 1 kom.
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7. Pogodbena vrednost: 5,129.735 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,13 mio SIT, 4,17 mio SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 96 z dne 26. 11. 1999,
Ob-15880.
OZG Kranj – OE ZD Radovljica
Su 16/99
Ob-18542
1. Naročnik, poštni naslov: Okrožno sodišče v Celju, Prešernova 22, 3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 17. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel najvišje število točk po
merilih za izbor najugodnejšega ponudnika
(cena, kvaliteta, rok dobave, odzivni čas za
reševanje reklamacij).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga, Birooprema, Dunajska 121, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Okrožno sodišče v
Celju, Prešernova 22, 3000 Celje ter Okrajna sodišča Celje, Velenje, Šentjur, Šmarje,
Žalec in Slovenske Konjice.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava pisarniškega in računalniškega potrošnega
materiala (vrsta artiklov je razvidna iz razpisne dokumentacije).
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe za posamezne artikle iz razpisne dokumentacije: Oniks, d.o.o., Celje, Mladinska
knjiga, Birooprema, Ljubljana.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 92 z dne 12. 11. 1999.
Okrožno sodišče v Celju
Št. 1/2000-2
Ob-18546
1. Naročnik, poštni naslov: Trubarjev
dom upokojencev, 1434 Loka pri Zidanem
mostu 48.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): zagotavljanje letnih količin blaga,
cena, plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: glej št. 7.
6. (a) Kraj dobave: Trubarjev dom upokojencev, Loka pri Zidanem mostu.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila, mleko, jajca, čistila in kurilno olje. Po skupinah in podskupinah od A do C:
A) živila in material za prehrano:
1. sadje in zelenjava sveža,
2. zelenjava, sadje – ostala zamrznjena živila,
3. kruh in pekovsko pecivo,
4. splošno prehrambeno blago,
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5. meso, ribe (sveži in zamrznjeni izdelki iz mesa),
6. mlečni izdelki,
7. testenine,
8. jajca;
B) čistila:
1. pralna sredstva, osebna higiena, čistila,
2. pomivalna sredstva;
C) kurilno olje.
7. Pogodbena vrednost:
A) živila in material za prehrano:
2. zelenjava, sadje – ostala zamrznjena živila: Mlekarna Celeia, d.o.o., Mlekarstvo in sirarstvo, Arja vas 9, 3301 Petrovče,
535.456,40 SIT,
3. kruh in pekovsko pecivo: Pekarna
Kruhek, Karel Kozole, s.p., Trg svobode
40, 8290 Sevnica, 1,923.500 SIT,
5. meso, ribe (sveži in zamrznjeni izdelki iz mesa): Hrib, d.o.o., Večje brdo 8,
3224 Dobje pri Planini, 11,758.225 SIT,
8. jajca: Kmetijska zadruga Laško, z.o.o.,
Kidričeva 2, 2370 Laško, 460.800 SIT.
Razpis za podskupine: 1. sadje in zelenjava sveža, 4. splošno prehrambeno blago, 6. mlečni izdelki, 7. testenine, ni uspel, ker nista bili predloženi dve veljavni
ponudbi.
B) Čistila: naročnik na podlagi analize in
ocene ponudb za dobavo blaga skupine B)
čistila (podskupine 1. pralna sredstva, osebna higiena in čistila in podskupine 2. pomivalna sredstva) ni sprejel sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
C) Razpis za kurilno olje ni uspel, ker nista bili predloženi vsaj dve veljavni ponudbi.
8.
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A) živila in material za prehrano:
2. zelenjava, sadje in ostala zamrznjena živila: 891.270 SIT, 535.456,40 SIT,
3. kruh
in
pekovsko
pecivo:
2,403.000 SIT, 1,923.500 SIT,
5. meso, ribe (sveži in zamrznjeni izdelki iz mesa): 12.234,872.179 SIT,
11,758.255 SIT,
8. jajca: 550.650 SIT, 460.800 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 90 z dne 5. 11. 1999, Ob-14485.
Trubarjev dom upokojencev
Loka pri Zidanem mostu
Št. 1/2000
Ob-18544
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Informacijski center, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 26. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, primerjava cen s svetovnimi, dobavni rok, tehnične prednosti, garancijski rok, odzivnost servisne službe in reference po razpisanem točkovnem sistemu.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Intertrade ITS d.d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 2105-E20 Enterprise Storage Server v zmogljivosti 840 GB zapisa.
7. Pogodbena
vrednost:
74,027.822,02 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 83,572.272 SIT, 58,372.356 SIT.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Ur. l. RS, št. 56 z dne 7. 8. 1998,
Ob-5532.
13., 14.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Št. 1/2000
Ob-18545
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Informacijski center, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. in 34. člen ZJN): javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti.
Ponovljen javni razpis.
3. Datum izbire: 23. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, sprejemljivost finančnega
pokritja, dobavni rok, tehnične prednosti,
garancijski rok, odzivnost servisne službe,
reference in dodatne ugodnosti oziroma
prednosti, ki jih daje ponudnik po razpisanem točkovnem sistemu.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Intertrade ITS d.d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: IBM procesor 9672-X27.
7. Pogodbena vrednost: 205,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1:
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 205,000.000 SIT, 205,000.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: izvajalec je bil izbran na podlagi ponovljenega
razpisa HO-3/99 z dne 16. 12. 1999, ker
se je na prvi razpis prijavil samo en ponudnik.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Ur. l. RS, št. 56 z dne 7. 8. 1998,
Ob-5532.
13., 14.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Št. 1/2000-3
Ob-18547
1. Naročnik, poštni naslov: Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. člen ZJN.
3. Datum izbire: 16. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): zagotovljene letne količine blaga
in cena.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: glej št. 7.
6. (a) Kraj dobave: (Zdravstveni domovi)
Celje, Laško, Sevnica, Šmarje pri Jelšah,
»dr. Jožeta Potrate« Žalec, Brežice, Slovenske Konjice, Šentjur in Vrhnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: zdravila, sanitetni,
laboratorijski in zobozdravstveni in
Rtg material od I. do IX: navedeno pod
št. 7.
7. Priznana sposobnost za naslednje ponudnike:
I. Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva
5,3000 Celje.
A. Zdravila:
– JZZ Mariborske Lekarne, Zagrebška
91, 2000 Maribor,
– Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasičeva ul. 10, 1000 Ljubljana,
– Kemofarmacija, d.d. Ljubljana, Cesta na brdo 100, 1000 Ljubljana,
– Sanolabor, d.d. Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
20,648.873,45 SIT, 7,684.651,24 SIT.
B. Ostali sanitetni material, material za
nego ran, razkužilni material:
– Kemofarmacija, d.d. Ljubljana, Cesta na brdo 100, 1000 Ljubljana,
– Simps s, d.o.o., Motnica 3, 1236
Trzin,
– Dentacom, d.o.o., Velenje, Efenkova 61, 3320 Velenje,
– Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasičeva ul. 10, 1000 Ljubljana,
– Sanolabor, d.d. Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
– Mikro – Polo, družba za inženiring,
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Lackova 70,
2000 Maribor,
– JZZ Mariborske Lekarne, Zagrebška
91, 2000 Maribor,
– Profarmakon, d.o.o., Knafelčeva
31, 2000 Maribor,
– Peroni, d.o.o., Gregorčičeva 6,
3000 Celje,
– Alpos – Meding, oprema, inženiring,
d.o.o., L. Dobrotinška 2, 3230 Šentjur
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
36,736.491,53 SIT, 21,306.410,55 SIT.
C. Laboratorijski material in diagnostična sredstva,
– Kemofarmacija, d.d. Ljubljana, Cesta na brdo 100, 1000 Ljubljana,
– Sanolabor, d.d. Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
– Iris, mednarodna trgovina, d.o.o.,
Rimska 8, 1000 Ljubljana,
– Mikro–Polo, družba za inženiring,
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Lackova 70,
2000 Maribor,
– Alpos-Meding, oprema, inženiring,
d.o.o., L. Dobrotinška 2, 3230 Šentjur,
– Interexport Ljubljana, mednarodna
trgovina, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000
Ljubljana,
– Adriamed, d.o.o., Parmova 53,
1000 Ljubljana,
– Laboratorijska tehnika Burnik,
d.o.o., Škaručna 14/a, 1217 Vodice,
– Medias international, d.o.o., Resljeva 30, 1000 Ljubljana,
– dr. Gorkič, d.o.o., Stara cesta 6,
1370 Logatec,

Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
28,069.816,44 SIT, 26,780.216,13 SIT.
D. Zobozdravstveni material:
– Prodent Dental medical, d.o.o., Jurčkova pot 69, 1000 Ljubljana,
– Kemofarmacija, d.d. Ljubljana, Cesta
na brdo 100, 1000 Ljubljana,
– JZZ Mariborske Lekarne, Zagrebška
91, 2000 Maribor,
– Studio 33- marketing, d.o.o., Brilejeva
2, 1000 Ljubljana,
– Sanolabor, d.d. Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana,
– Gidar dent, d.o.o., Obrtna ulica 11,
6310 Izola,
– Interdent, d.o.o., Trnoveljska cesta 9,
3000 Celje,
– Dentalia, d.o.o., Celovška 137, 1000
Ljubljana,
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
23,305.677,80 SIT, 21,711.125,11 SIT.
E. Rentgenski material:
– Sanolabor, d.d. Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
– Simps s, d.o.o., Motnica 3, 1236
Trzin,
– Interexport Ljubljana, mednarodna
trgovina, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000
Ljubljana,
– Kemofarmacija, d.d. Ljubljana, Cesta na brdo 100, 1000 Ljubljana.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
6,286.969,50 SIT, 5,841.029,34 SIT.
II. Zdravstveni dom Laško, Kidričeva ul.
5/b, 3270 Laško
A. Zdravila:
– Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasičeva 10, 1000 Ljubljana.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1,758.083,34 SIT, 1,352.524,04 SIT.
B.Laboratorijski material in diagnostična sredstva: (reagensi, kemikalije, steklovina, vakuumski odvzemi krvi….):
– Mikro – Polo, družba za inženiring,
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Lackova 70,
2000 Maribor,
– Sanolabor, d.d. Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
5,031.313,18 SIT, 4,874.358,90 SIT.
C. Ostali sanitetni material, material za
nego ran, razkužila in dezinfekcijski material:
1. Ostali sanitetni material, zavojni šivalni:
– Sanolabor, d.d. Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
– Dentacom, d.o.o., Velenje, Efenkova 61, 3320 Velenje.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
16,544.404,42 SIT, 11,342.930,40 SIT.
2.Material za nego ran:
– Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasičeva 10, 1000 Ljubljana,
– Sanolabor, d.d. Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
590.613,40 SIT, 572.985,20 SIT.
3.Razkužila in dezinficiensi:
– Sanolabor, d.d. Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
– Mikro – Polo, družba za inženiring,
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Lackova 70,
2000 Maribor,
– Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasičeva 10, 1000 Ljubljana.

Št.

3 / 14. 1. 2000 / Stran 243

Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
239.915,90 SIT, 190.046,10 SIT.
D. Stomatološki material in material za
zobotehniko
1. Stomatološki material:
– Sanolabor, d.d. Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
– JZZ Mariborske lekarne, Zagrebška
91, 2000 Maribor,
– Dentacom, d.o.o., Velenje, Efenkova 61, 3320 Veljenje,
– Studio 33. marketing, d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana,
– Gidar dent, d.o.o., Obrtna ulica 11,
6310 Izola,
– Dentalia, d.o.o., Celovška 137,
1000 Ljubljana.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
4,981.015,99 SIT, 3,418.287,70 SIT.
2.Material za zobotehniko:
– Sanolabor, d.d. Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
– Dentacom, d.o.o., Velenje, Efenkova 61, 3320 Veljenje,
– JZZ Mariborske lekarne, Zagrebška
91, 2000 Maribor,
– Studio 33. marketing, d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana,
– Dentalia, d.o.o., Celovška 137,
1000 Ljubljana,
– Interdent, d.o.o., Trnoveljska cesta
9, 3000 Celje.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
2,908.744,98 SIT, 1,152.819,44 SIT.
III. Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica
A. Zdravila:
– JZZ Mariborske lekarne, Zagrebška
91, 2000 Maribor,
– Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasičeva ul. 10, 1000 Ljubljana.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
2,928.909,42 SIT, 2,723.979,25 SIT.
B. Laboratorijski material in diagnostična sredstva: (reagensi, kemikalije, steklovina, vakuumski odvzemi krvi….),
– Sanolabor, d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
7,056.627,50 SIT, 6,707.745,59 SIT.
C. Ostali sanitetni material, material za
nego ran, razkužila in dezinfekcijski material:
2. Material za nego ran:
– Salus Ljubljana, d.d. Mašera-Spasičeva ul. 10, 1000 Ljubljana,
– Sanolabor, d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
– JZZ Mariborske lekarne, Zagrebška
91, 2000 Maribor.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
232.319,40 SIT, 162.599,75 SIT.
3.Razkužila in dezinficiensi:
– Sanolabor, d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
– Salus Ljubljana, d.d. Mašera-Spasičeva ul. 10, 1000 Ljubljana,
– JZZ Mariborske lekarne, Zagrebška
91, 2000 Maribor.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1,018.456,79 SIT, 618.563,99 SIT.
D. Stomatološki material:
– Prodent dental medical, d.o.o.,
Jurčkova pot 69, 1000 Ljubljana,
– JZZ Mariborske lekarne, Zagrebška
91, 2000 Maribor,
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– Sanolabor, d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
– Studio 33-marketing, d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana,
– Dentalia, d.o.o., Celovška 137,
1000 Ljubljana.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
11,388.755 SIT, 5,168.829,10 SIT.
IV. Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah,
Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah
A. Zdravila:
– Salus Ljubljana, d.d. Mašera-Spasičeva ul. 10, 1000 Ljubljana.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
8,725.147,85 SIT, 4,765.881,09 SIT.
B. Laboratorijski material in diagnostična sredstva: (reagensi, kemikalije, steklovina, vakuumski odvzemi krvi….),
– Iris, mednarodna trgovina, d.o.o.,
Rimska 8, 1000 Ljubljana,
– Laboratorijska tehnika – Burnik,
d.o.o., Škaručna 14/a, 1217 Vodice,
– Sanolabor, d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
– Alpos-meding, oprema in inženiring,
d.o.o., L. Dobrotinška 2, 3230 Šentjur.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
30,640.434,68 SIT, 5,378.313,80 SIT.
C.Ostali sanitetni material, material za
nego ran, razkužila in dezinfekcijski material:
1. Ostali sanitetni material, zavojni šivalni …,
– Simps s, d.o.o. Motnica 3, 1236
Trzin,
– Sanolabor, d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
– Peroni, d.o.o., Gregorčičeva 6,
3000 Celje.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
26,003.746,80 SIT, 7,397.525 SIT.
2. Material za nego ran:
– Sanolabor, d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
– Profarmakon, d.o.o., Knafelčeva
31, 2000 Maribor,
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
3,202.845,30 SIT, 3,053.996,70 SIT.
3. Razkužila:
– Sanolabor, d.d. Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
– Salus Ljubljana, d.d. Mašera-Spasičeva ul. 10, 1000 Ljubljana.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
4,092.151 SIT, 670.795,10 SIT.
D. Stomatološki material in material za
zobotehniko:
1. Stomatološki material:
– Sanolabor, d.d. Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
– JZZ Mariborske lekarne, Zagrebška
91, 2000 Maribor,
– Studio 33-marketing, d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana,
– Dentalia, d.o.o., Celovška 137,
1000 Ljubljana.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
9,257.145,39 SIT, 7,383.676,22 SIT.
2. Material za zobotehniko:
– Sanolabor, d.d. Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
– JZZ Mariborske lekarne, Zagrebška
91, 2000 Maribor,
– Dentalia, d.o.o., Celovška 137,
1000 Ljubljana.
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Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
8,661.514,60 SIT, 4,971.166,85 SIT.
V. Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate«
Žalec, Prešernova 6, 3310 Žalec
A. Material za zobozdravstvo:
1. Material za zobotehniko:
– Dentalia, d.o.o., Celovška 137,
1000 Ljubljana,
– JZZ Mariborske lekarne, Zgrebška
91, 2000 Maribor.
– Sanolabor, d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
– Studio 33-marketing, d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana,
– Peroni, d.o.o., Gregorčičeva 6,
3000 Celje,
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
9,347.539,80 SIT, 7,385.139 SIT.
2.Stomatološki material
– JZZ Mariborske lekarne, Zagrebška
91, 2000 Maribor,
– Sanolabor, d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
– Dentalia, d.o.o., Celovška 137,
1000 Ljubljana,
– Studio 33-marketing, d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
18,075.957,40 SIT, 12,704.942,75 SIT.
B. Ostali sanitetni material, material za
nego ran, nabava razkužil in dezinfekcijskega materiala:
2.Material za nego ran:
– Sanolabor, d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
– Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasičeva ul.10, 1000 Ljubljana,
– Profarmakon, d.d. Velenje, Efenkova 61,3320 Velenje.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
3,422.431,60 SIT, 2,866.549,49 SIT.
C. Laboratorijski material in diagnostična sredstva: (reagensi, kemikalije, steklovina, vakuumski odvzemi krvi….)
1. Laboratorijski material in diagnostična
sredstva: (reagensi, kemikalije, steklovina,
vakuumski odvzemi krvi….)
– Sanolabor, d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
– Mikro-polo, družba za inženiring,
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Lackova 70,
Ljubljana.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
4,513.269,60 SIT, 1,984.471,90 SIT.
2.Razkužila in dezinficiensi (v razpisni dokumentaciji pomotoma pod B.-3)
– Mikro-polo, družba za inženiring,
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Lackova 70,
Ljubljana,
– Slaus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasičeva ul. 10, 1000 Ljubljana,
– Sanolabor, d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
2,372.603,40 SIT, 1,658.706,18 SIT.
VI. Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8,8250 Brežice
A. Material za zobozdravstvo:
1. Stomatološki material in material za
zobozdravstvo:
– Sanolabor, d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
– Prodent Dental medical, d.o.o. Jurčkova pot 69,1000 Ljubljana,

– JZZ Mariborske lekarne, Zagrebška
91, 2000 Maribor,
– Studio 33-marketing, d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana,
– Dentalia, d.o.o., Celovška 137,
1000 Ljubljana.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
5,611.543 SIT, 4,390.960 SIT.
2. Rtg material zobni:
– Sanolabor, d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
– JZZ Mariborske lekarne, Zagrebška
91, 2000 Maribor,
– Studio 33-marketing, d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
129.591 SIT, 12.840 SIT.
B. Ostali sanitetni material, material za
nego ran, razkužila in dezinfekcijski material:
1. Ostali sanitetni material, zavojni, šivalni:
– Sanolabor, d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
– Simps s, d.o.o., Motnica 3, 1236
Trzin.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
4,028.778,63 SIT, 2,555.564 SIT.
2. Material za nego ran:
– Sanolabor, d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
– Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasičeva ul. 10, 1000 Ljubljana.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
403.839,58 SIT, 362.968,82 SIT.
3. Razkužila in dezinficiensi:
– Sanolabor, d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
– Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasičeva ul. 10, 1000 Ljubljana.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
244.858,96 SIT, 212.271 SIT.
4. Material za osebno higieno:
– Sanolabor, d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
– Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasičeva ul. 10, 1000 Ljubljana.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
71.281,40 SIT, 68.985,70 SIT.
5. Obvezilni in medicinsko potrošni material:
– Sanolabor, d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
– Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasičeva ul. 10, 1000 Ljubljana,
– Simps s, d.o.o., Motnica 3, 1236
Trzin.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
4,848.538,67 SIT, 4,179.484,40 SIT.
C. Laboratorijski material in diagnostična sredstva: (reagensi, kemikalije, steklovina, vakuumski odvzemi krvi….):
– Iris, mednarodna trgovina, d.o.o.,
Rimska 8, 1000 Ljubljana,
– Laboratorijska tehnika Burnik,
d.o.o., Škaručna 14/a, 1217 Vodice.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
3,751.548,16 SIT, 2,604.065 SIT.
D. Zdravila:
– Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasičeva ul. 10, 1000 Ljubljana.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
5,168.968,10 SIT, 4,651.959,08 SIT.
VII. Zdravstveni dom Slovenske Konjice,
Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice
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A. Zdravila:
– Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasičeva ul. 10, 1000 Ljubljana,
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
3,986.625,51 SIT, 662.497,68 SIT.
B. Laboratorijski material in diagnostična sredstva:
– Sanolabor, d.d. Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
– Alpos – meding, Oprema inženiring, d.o.o., L. Dobrotinška 2, 3230 Šentjur.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
3,341.064,44 SIT, 2,623.403,60 SIT.
C. Ostali sanitetni material (zavojni šivalni) material za nego ran in razkužilni material:
1. Ostali sanitetni material, zavojni, šivalni:
– Dentacom, d.o.o., Velenje, Efenkova 61, 3320 Velenje,
– Sanolabor, d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
10,663.788,16 SIT, 5,367.300,36 SIT.
2. Material za nego ran:
– Sanolabor, d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
– Simps s, d.o.o., Motnica 3, 1236
Trzin,
– Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasičeva 10, 1000 Ljubljana,
– Profarmakon, d.o.o., Knafelčeva
31, 2000 Maribor.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
531.791,70 SIT, 168.519,80 SIT.
3. Razkužila in dezinficiensi:
– Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasičeva 10, 1000 Ljubljana,
– Sanolabor, d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
985.060,60 SIT, 861.435,50 SIT.
D. Zobozdravstveni in zobotehnični material:
2.Rentgenski material:
– Sanolabor, d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
721.480,37 SIT, 32.536 SIT.
VIII. Zdravstveni dom Šentjur, L. Dobrotinška 5, 3230 Šentjur
A. Zdravila:
– Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasičeva ul. 10, 1000 Ljubljana.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
2,060.364,79 SIT, 1,091.449,35 SIT.
B. Laboratorijski material:
– Laboratorijska tehnika – Burnik,
d.o.o., Škaručna 14/a, 1217 Vodice.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
4,959.890 SIT, 3,008.324,53 SIT.
C. Ostali sanitetni material (zavojni šivalni) material za nego ran in razkužilni material:
– Dentacom, d.o.o., Velenje, Efenkova 61, 3320 Velenje,
– Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasičeva ul. 10, 1000 Ljubljana,
– Sanolabor, d.d. Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
2,666.757,71 SIT, 1,980.580,27 SIT.
D. Zobozdravstveni in zobotehnični material:

– JZZ Mariborske lekarne, Zagrebška 91, 2000 Maribor,
– Sanolabor, d.d. Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
– Dentalia, d.o.o., Celovška 137,
1000 Ljubljana.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
3,422.653,20 SIT, 2,335.717,30 SIT.
IX. Zdravstveni dom Vrhnika, Ul. 6. maja 11, 1360 Vrhnika
A. Laboratorijski material:
– Sanolabor, d.d. Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
– Laboratorijska tehnika – Burnik,
d.o.o., Škaručna 14/a, 1217 Vodice.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
5,765.544,98 SIT, 2,920.477,50 SIT.
B. Sanitetni material :
– Simps s, d.o.o., Motnica 3, 1236
Trzin,
– Sanolabor, d.d. Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
– Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasičeva ul. 10, 1000 Ljubljana.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
3,108.482,50 SIT, 2,648.587,74 SIT.
C. Zobozdravstveni material:
– Prodent dental medical, d.o.o.,
Jurčkova pot 69, 1000 Ljubljana,
– Gidar dent, d.o.o., Obrtna ulica 11,
6310 Izola,
– Studio 33-marketing, d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana,
– Dentalia, d.o.o., Celovška 137,
1000 Ljubljana,
– Sanolabor, d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
– JZZ Mariborske lekarne, Zagrebška 91, 2000 Maribor.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
3,041.301 SIT, 1,892.730,50 SIT.
D. Rentgenski material:
– Simps s, d.o.o., Motnica 3, 1236
Trzin,
– Sanolabor, d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
– Prodent dental medical, d.o.o.,
Jurčkova pot 69, 1000 Ljubljana.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
262.575 SIT, 82.160 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 21.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: glej točko 7;
11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 90 z dne 5. 11. 1999, Ob-14436.
Skupnost zavodov
osnovne zdravstvene dejavnosti
Celjske regije
Ob-18564
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Anice
Černejeve, Kajuhova ul. 5, 3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 27. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanja vseh izločitvenih
kriterijev in najnižja končna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo živil
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in materiala za prehrano se po razpisanih
skupinah in podskupinah za čas od 1. 2.
2000 do 31. 1. 2001 prizna naslednjim
ponudnikom:
1. Meja, kmetijsko podjetje Šentjur
d.d., C.L.Dobrotinška 3, Šentjur za skupino D.
2. Mesnine Žerak Franci Žerak, s.p.,
Strmolska ul. 9, Rogatec, za skupino B1.
3. Hrib d.o.o., kmetijsko proizvodno
podjetje, Večje Brdo 8, Dobje pri Planini,
za skupine B1, B2, C, G1, L.
4. Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10,
Ptuj, za skupino B2.
5. Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, Loka-Mengeš, za skupine C, G1,
I1.
6. Fructal Živilska industrija d.d., Tovarniška 7, Ajdovščina, za skupino J.
7. Dolenjske pekarne d.d., Ločna 2,
Novo mesto, za skupino M.
8. KZ Laško, Kidričeva 2, Laško, za
skupine B1, B2, D.
9. Žito PT – Pekarstvo in testeninarstvo d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
za skupine K, L, M.
10. Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana, za skupine A, G1,
I1, L.
11. Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje
10 a, Celje, za skupine D, E, F, J, N.
12. Vrtnarstvo Celje d.o.o., Ljubljanska 93, Celje, za skupini F, H.
13. Donats d.o.o., Bohovska c. 21,
Hoče, za skupino M.
14. TD Žana d.d. Žalec, Mestni trg 2,
Žalec, za skupine E, G2, I2, J, K, N.
15. Mariborska mlekarna d.d., Osojnikova 5, Maribor, za skupine A, G1, I1, L.
16. Poslovni sistem Mercator d.d.,
Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, Ljubljana, za skupine A, C, D, E, F, G1, G2, H,
I1, I2, J, K, L, N.
17. Celjske mesnine d.d., Cesta v
Trnovlje 17, Celje, za skupino B1.
18. Koloniale Veletrgovina d.d., Tržaška c. 39, Maribor, za skupine C, E,
G1, I1, I2, J, K, L, N.
19. Klasje MPP Celje d.d., Resljeva
16, Celje, za skupino M.
20. Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas
92, Petrovče, za skupine A, G1, I1, L.
21. S.P. Plod d.o.o., Preloge 25,
Zg.Ložnica, za skupine F, G2, H.
22. Paf d.o.o., Pešnica 8, Šentjur,
za skupini F, H.
23. Pekarska družba Savinjski kruhek d.o.o., Šlandrov trg 35, Žalec, za skupino M.
24. Citronka d.o.o., Kidričeva 36,
Celje, za skupini F, H.
25. Jurmes d.d., Šentjur, Ul. L. Dobrotinška 15, Šentjur, za skupino B1.
26. Štefan Strašek Mesarija Strašek
s.p., Stari trg 11, Slovenske Konjice, za
skupino B1.
27. TP Center d.d., Brodarjeva 5,
Celje, za skupine E, F, G2, I2, J, K, N.
6. (a) Kraj dobave: Vrtec Anice Černejeve, enota Mavrica, Čopova ul. 21, 3000
Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano:
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A. Mleko in mlečni izdelki
B. Meso in mesni izdelki
1. Junečje, telečje, svinjsko, konjsko,
kunečje meso in mesni izdelki
2. Meso perutnine in perutninski izdelki

5,500.000 SIT
11,900.000 SIT
8,200.000 SIT

C. Ribe, mehkužci in konzervirane ribe
D. Jajca
E. Olja in izdelki
F. Sveža zelenjava in suhe stročnice
G. Zamrznjena in konzervirana zelenjava
1. Zamrznjena zelenjava
2. Konzervirana zelenjava
H. Sveže sadje
I. Zamrznjeno in konzervirano sadje
1. Zamrznjeno sadje
2. Konzervirano sadje
J. Sadni nektarji, sokovi, sirupi
K. Žita, mlevski izdelki in testenine
L. Zamrznjeni izdelki iz testa
M. Kruh in pekovsko pecivo
N. Ostalo prehrambeno blago

670.000 SIT
400.000 SIT
640.000 SIT
2,600.000 SIT
780.000 SIT
430.000 SIT
350.000 SIT
3.800.000 SIT
840.000 SIT
140.000 SIT
700.000 SIT
1,200.000 SIT
1,600.000 SIT
470.000 SIT
2,500.000 SIT
1,300.000 SIT

7. Razpisana vrednost: živil in materiala
za prehrano: 34,200.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 28.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca:
(a) naročnik bo vse, ki jim je priznal sposobnost, vsake tri mesece pozval (razen
sveže sadje in zelenjava vsak mesec), da
mu dostavijo cenike,
(b) naročnik bo izmed ponudnikov, ki jim
je priznal sposobnost in mu bodo dostavili
cenike, izbral izvajalce po naslednjem merilu: najnižja cena.
12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 92 z dne 12. 11. 1999, Ob-14574.
Vrtec Anice Černejeve, Celje

Št. 821/00
Ob-18696
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 6. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena 60% in reference 40%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: TAO, d.o.o., Meljska c. 60,
Maribor.
6. (a) Kraj dobave: DE TOS v Ljubljani in
DE TOS v Mariboru.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: šest dvižnih ploščadi za
tovorna vozila z nosilnostjo 750 kg in
dve dvižnih ploščadi z nosilnostjo
1.000 kg.
7. Pogodbena vrednost: 7,875.670,45
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,279.620 SIT, 7,737.786,98 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 97-98 z dne 3. 12. 1999,
Ob-16382.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 821/00
Ob-18695
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 7. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena 50% in ocena strokovne
službe 50%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Plenus, d.o.o., Regentova
ul. 20, Maribor.
6. (a) Kraj dobave: DE Poštni center
Ljubljana in DE Poštni center Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 120 kotalčnih zabojnikov
PVZ in 30 kotalčnih zabojnikov PZ.
7. Pogodbena vrednost: 15,086.820
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,274.701 SIT, 15,086.820 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 97-98 z dne 3. 12. 1999,
Ob-16383.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

3,700.000 SIT

Ob-18697
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Krško, CKŽ 56, Krško.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja končna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Petrol, d.d., Dunajska 50,
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Krško, Senovo, Kostanjevica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kurilno olje za leto 2000.
7. Pogodbena vrednost: 7,820.400 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,860.000 SIT, 7,820.400 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100 z dne 10. 12. 1999,
Ob-16810.
Zdravstveni dom Krško
Ob-18574
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Tončke Čečeve, Mariborska 43, 3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 27. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in najnižja končna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo živil
in materiala za prehrano se po razpisanih
skupinah oziroma podskupinah za čas od
1. 2. 2000 do 31. 1. 2001 prizna naslednjim ponudnikom:
1. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, 3301 Petrovče, za skupine A, G1, I 1, L,
2. Ljubljanska mlekarna, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, za skupine A,
L, I 1, G 1,
3. Mariborska mlekarna, d.d., Osojnikova 5, 2000 Maribor, za skupine A, G 1,
I 1, L,
4. PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, za
skupine A, C, D, E, F, G 1,G 2, H, I 1, I 2, J,
K, L, N,
5. Jurmes, d.d., Leona Dobrotinška
5, 3230 Šentjur, za skupino B 1,
6. Mesnine Žerak, Franci Žerak, s.p.,
Rogatec, 3252 Rogatec, za skupino B 1,
7. Celjske mesnine, d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje, za skupino B 1,
8. Mesarija Strašek, s.p., Štefan Strašek, Stari trg 11, 3210 Slovenske Konjice,
za skupino B 1,
9. KZ Laško, Kidričeva 2, 3270 Laško, za skupine B 1, B 2, D,
10. Hrib, d.o.o., KPP, Večje brdo 8,
3224 Dobje pri Planini, za skupine B 1, B
2, C, G 1, L,
11. Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10,
2250 Ptuj, za skupino B 2,
12. Brumec – Ručigaj, Testenova 55,
Loka, 1234 Mengeš, za skupine C, G 1, I
1,
13. Koloniale Veletrgovina, d.d., Tržaška cesta 34, 2000 Maribor, za skupine
C, E, G 1, G 2, I 1, I 2, J, K, L, N,
14. Meja KP Šentjur, d.d., Leona Dobrotiška 3, 3230 Šentjur pri Celju, za skupino D,
15. Lahov stari mlin, Suzana Lah,
s.p., Mladinska ul. 19, 2314 Zg. Polskava,
za skupino D,
16. Engrotuš, d.o.o., Cesta v Trnovlje 10/a, 3000 Celje, za skupine D, E, F, I
2, J, N,
17. TD Žana, d.d., Žalec, Mestni trg
2, 3310 Žalec, za skupine E, G 2, I 2, J,
K, N,
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18. TP Center Celje, d.d., Brodarjeva 5, 3000 Celje, za skupine E, F, G 2, I 2,
J, K, N,
19. Tovarna olja Gea, d.d., Trg svobode 30, 2310 Slovenska Bistrica, za skupino E,
20. Plod, d.o.o., Preloge 25, 2316
Zg. Ložnica, za skupine F, G 2, H,
21. KZ Ptuj, Miklošičeva 12, 2250
Ptuj, za skupino F,
22. Citronka, d.o.o., Trgovina s sadjem in zelenjavo, Kidričeva 36, 3000 Celje,
za skupini F, H,
23. Paf, d.o.o., Proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje, Pešnica 8, 3230
Šentjur, za skupini F, H,
24. Vrtnarstvo Celje, d.o.o., Ljubljanska 93, 3000 Celje, za skupini F, H,
25. Fructal, živilska industrija, d.d., Ajdovščina, Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina,
za skupino J,
26. Žito, Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana, za
skupino K, L, M,
27. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica, za skupino L,
28. Klasje MPP Celje, d.d., Prešernova 23, 3000 Celje, za skupino M,
29. PD Savinjski kruhek, d.o.o., Šlandrov trg 35, 3310 Žalec, za skupino M,
30. Donats, d.o.o., Bohovska c. 21,
2311 Hoče, za skupino M,
31. Dolenjske pekarne, d.d., Novo
mesto, Ločna 2, 8000 Novo mesto, za skupino M.
6. (a) Kraj dobave: Vrtec Tončke Čečeve, Mariborska 43, Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano:
A. mleko in mlečni izdelki – 4,900.000
SIT,
B. meso in mesni izdelki – 9,200.000
SIT:
1. junečje, telečje, svinjsko, kunčje
meso in mesni izdelki – 6,500.000 SIT,
2. meso perutnine in perutninski izdelki – 2,700.000 SIT,
C. ribe in konzervirane ribe – 1,000.000
SIT,
D. jajca – 700.000 SIT,
E. olja in izdelki – 1,500.000 SIT,
F. sveža zelenjava in suhe stročnice –
4,400.000 SIT,
G. zamrznjena in konzervirana zelenjava
– 1,800.000 SIT:
1. zamrznjena zelenjava – 700.000
SIT,
2. konzervirana
zelenjava
–
1,100.000 SIT,
H. sadje – 4,900.000 SIT,
I. zamrznjeno in konzervirano sadje –
1,100.000 SIT:
1. zamrznjeno sadje – 200.000 SIT,
2. konzervirano sadje – 900.000 SIT,
J. sadni sokovi – 900.000 SIT,
K. žita, mlevski izdelki in testenine –
2,300.000 SIT,
L. zamrznjeni izdelki iz testa – 700.000
SIT,
M. kruh in pekovsko pecivo –
2,400.000 SIT,
N. ostalo prehrambeno blago –
2,100.000 SIT.
7. Razpisana vrednost živil in materiala
za prehrano 37,900.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 32.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca:
a) naročnik bo vse, ki jim je priznal sposobnost, vsake tri mesece pozval (razen
sveže sadje in zelenjava vsak mesec), da
mu dostavijo cenike,
b) naročnik bo izmed ponudnikov, ki jim
je priznal sposobnost in mu bodo dostavili
cenike, izbral izvajalca po naslednjem merilu: najnižja cena.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 92 z dne 12. 11. 1999,
Ob-14755.
Vrtec Tončke Čečeve, Celje
Št. 81/33
Ob-18575
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– pozitivne reference ponudnika, ki niso
starejše od 5 let, za tovrstno opremo na
tovrstnih objektih,
– pozitivne reference proizvajalca, ki niso starejše od 5 let, za tovrstno opremo na
tovrstnih objektih,
– ISO standard.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Dalen, d.o.o., Šlandrova 10,
1231 Ljubljana-Črnuče.
6. (a)
(b) Vrsta in obseg del ter kraj izvedbe:
izdelava in dobava jeklenih konstrukcij
na DV 2 × 110 kV Laško–Hrastnik.
7. Pogodbena vrednost: 50,888.811 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 36,098.750
SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 79,884.700 SIT, 50,888.811 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 90 z dne 5. 11. 1999.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-18614
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola Glazija, Oblakova 15, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za sukcesivno dobavo živil, in sicer po naslednjih skupinah:
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 sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje,
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8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi.
12. ostalo prehrambeno blago.
3. Datum izbire: 22, 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. mleko in mlečni izdelki – razpisni
obrazec 7a:
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče,
– Mariborska mlekarna, d.d., Osojnikova 5, Maribor (vse, razen 1. in 2. točke),
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, Ljubljana;
2. meso in mesni izdelki – razpisni
obrazec 7b:
– Celjske mesnine, d.d., Cesta v Trnovlje 17, Celje,
– Mesnine Žerak Franci, s.p., Strmolska ul. 9, Rogatec;
3. ribe in konzervirane ribe – razpisni
obrazec 7c:
– Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, Loka Mengeš;
4. jajca – razpisni obrazec 7č:
– Kmetijska zadruga Laško, Kidričeva 2, Laško;
5. olja in izdelki – razpisni obrazec 7d:
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, Ljubljana;
– Žana, d.d., Žalec, Mestni trg 2, Žalec;
6. sveža zelenjava in sadje – razpisni
obrazec 7e:
– PAF, d.o.o., Pešnica 8, Šentjur,
– Gramis, Noršinska 3, Murska Sobota;
7. zamrznejna in konzervirana zelenajva in sadje – razpisni obrazec 7f:
– Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, Loka Mengeš (1. do 3. ter 9., 10., 18.,
19. točke),
– Kolinska, d.d., Šmartinska 30, Ljubljana (5., 7., 8., 11., 13. do 16., 26., 28.
točke),
– TP Center, d.d., Brodarjeva 5, Celje (4. do 8., 11. do 24., 26. do 28. točke);
8. sadni sokovi – razpisni obrazec 7g:
– Fructal, živilska industrija, d.o.o.,
Tovarniška 7, Ajdovščina (1., 2., 4. in 5.
točke),
– Žana, d.d., Žalec, Mestni trg 2, Žalec;
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
razpisni obrazec 7h:
– Žito PT, Pekarstvo in testeninarstvo, d.d., Šmartinska 154, Ljubljana (2. do
9., 11., 13. do 14., 16. do 17. in 19.
točke),
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– Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva
16, Celje,
– PT Center, d.d., Brodarjeva 5, Celje (vse razen 6. točke);
10. zamrznjeni izdelki iz testa – razpisni obrazec 7i:
– TP Center, d.d., Brodarjeva 5, Celje,
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, Ljubljana;
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi – razpisni obrazec 7j:
– Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva
16, Celje (vse, razen 13. točke),
– Nobis M, d.o.o., Ločica 51/J, Polzela (7. do 16. točke),
– Žito PT, Pekarstvo in testeninarstvo, d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
– Pekarna Boč, Koren Peter, s.p.,
Zbelova 33a, Loče (1. do 8. in 12. do 14.
točke);
12. ostalo prehrambeno blago – razpisni obrazec 7k:
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, Ljubljana,
– Kolinska, d.d., Šmartinska 30, Ljubljana (1., 4., 6. do 9., 11. do 15., 17. do
19., 21., 22., 24., 25., 27., 28., 32. do
35., 38., 40. do 45. točke),
– TP Center, d.d., Brodarejva 5, Celje.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Glazija, Oblakova 15, Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila.
7. Pogodbena vrednost: navedeno pod
10. točko.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,575.762 SIT, 5,767.284,30 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: na razpis so prispele 3 nepopolne ponudbe v delu razpisnega obrazca 7b in 7č, ker ni bilo
priložene odločbe veterinarske uprave.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 82 z dne 8. 10. 1999.
Osnovna šola Glazija
Ob-18621
1. Naročnik, poštni naslov: I. Osnovna
šola Celje, Vrunčeva ul. 13, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za sukcesivno dobavo živil, in sicer po naslednjih skupinah:
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 sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi,
11. ostalo prehrambeno blago.
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3. Datum izbire: 22. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. mleko in mlečni izdelki – razpisni
obrazec 7a:
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče,
– Mariborska mlekarna, d.d., Osojnikova 5, Maribor (vse, razen 1. in 2. točke),
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, Ljubljana;
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana;
2. meso in mesni izdelki – razpisni
obrazec 7b:
– Celjske mesnine, d.d., Cesta v Trnovlje 17, Celje,
– Fišar, Žilnik Marjan, Tabor 45, Tabor (6. in 7. točka);
3. ribe in konzervirane ribe – razpisni
obrazec 7c:
– Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, Loka Mengeš;
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, Ljubljana;
4. jajca – razpisni obrazec 7č:
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, Ljubljana,
– Kmetijska zadruga Laško, Kidričeva 2, Laško;
5. olja in izdelki – razpisni obrazec 7d:
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, Ljubljana;
– TP Center, d.d., Celje, Brodarjeva
5, Celje,
– Žana, d.d., Mestni trg 2, Žalec;
6. sveža zelenjava in sadje – razpisni
obrazec 7e:
– PAF, d.o.o., Pešnica 8, Šentjur,
–SP Plod, d.o.o., Predloge 25, Zgornja Ložnica;
7. zamrznejna in konzervirana zelenajva in sadje – razpisni obrazec 7f:
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, Ljubljana,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče (1. do 5. točke);
8. sadni sokovi – razpisni obrazec 7g:
– Fructal, živilska industrija, d.o.o.,
Tovarniška 7, Ajdovščina (4., 6. do 11. in
13. točke),
– TP Center, d.d., Celje, Brodarjeva
5, Celje (1. ter 4. do 13. točke);
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
razpisni obrazec 7h:
– Žito PT, Pekarstvo in testeninarstvo, d.d., Šmartinska 154, Ljubljana (2. do
6. in od 12. do 14. točke),
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, Ljubljana,
– TP Center, d.d., Brodarjeva 5, Celje (vse razen 6. točke),

– Žana, d.d., Mestni trg 2, Žalec;
10. zamrznjeni izdelki iz testa – razpisni obrazec 7i:
– Žito PT Pekarstvo in testeninarstvo
d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
– Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva
16, Celje (vse, razen 18. in 19. točke),
– Gratis, d.o.o., Pekarna Cerovec,
Cerovec 32, Šmarje pri Jelšah;
11. ostalo prehrambeno blago – razpisni obrazec 7j:
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, Ljubljana,
– TP Center, d.d., Celje, Brodarjeva
5, Celje (vse razen 11. točke),
– Droga, d.d., Portorož, Obala 27,
Portorož (1., 12. do 20., 22. do 24., 26. in
34. točke),
– Žana, d.d., Mestni trg 2, Žalec.
6. (a) Kraj dobave: I. Osnovna šola Celje, Vrunčeva ul. 13, Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila.
7. Pogodbena vrednost: navedeno pod
10. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni.
9. Število prejetih ponudb: 32.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,055.219 SIT, 279.525,60 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: na razpis so prispele 3 nepopolne ponudbe v delu razpisnega obrazca 7a in 7b in 7č, ker ni
bilo priložene odločbe veterinarske uprave.
Ugodeno je bilo eni zahtevi za revizijo in
dodatno izbran ponudnik Žana, d.d., Žalec.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 82 z dne 8. 10. 1999.
I. Osnovna šola Celje, Celje
Št. 29/2000
Ob-18622
1. Naročnik, poštni naslov: Lekarna Ljubljana, Ul. Stare pravde 11, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposonbosti.
3. Datum izbire: 21. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): tehnična specifikacija opreme,
cena, ostali plačilni pogoji in celovitost ponudbe. Izbran je bil ponudnik, ki je zbral
največje število točk (20).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Askpro, d.o.o., Glonarjeva
1, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, sedež naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniška oprema po
naslednjih skupinah:
1. strežniki: 33 kom,
2. delovne postaje: 60 kom,
3. TFT ekrani: 10 kom,
4. predelava ali zamenjava starih računalnikov: 50 kom,
5. prenosni računalniki: 2 kom,
6. tiskalniki: 92 kom.
7. Pogodbena vrednost: 39,201.024 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 13.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 50,032.400 SIT, 39,201.024 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69-70 z dne 27. 8. 1999.
Lekarna Ljubljana
Su 36-01/99-47
Ob-18623
1. Naročnik, poštni naslov: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova 21, 9000
Murska Sobota.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena,
– rok plačila,
– kvaliteta.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: DZS, Založništvo in trgovina, d.d., Mali trg 6, 1538 Ljubljana, Dejavnost trgovine, Šmartinska 152, Hala XII,
1538 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave:
– Okrožno sodišče v Murski Soboti,
Slomškova 21, Murska Sobota,
– Okrajno sodišče v Murski Soboti,
Slomškova 21, Murska Sobota,
– Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, Kerenčičeva 3, Gornja Radgona,
– Okrajno sodišče v Lendavi, Partizanska 7, Lendava,
– Okrajno sodišče v Ljutomeru, Prešernova 18, Ljutomer.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava pisarniškega in
računalniškega potrošnega materiala.
7. Pogodbena vrednost: 7,494.622,79
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,918.777,60 SIT, 7,494.622,79 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 96 z dne 26. 11. 1999,
Ob-15882.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
Št. 11/2-99
Ob-18628
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja brez omejitev.
3. Datum izbire: 24. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročnik je sprejel odločitev, da
se ne izbere noben ponudnik in se postopek zaključi, ker je bila od treh veljavnih
ponudb le ena ponudba formalno popolna.
5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup:
A. telefonskih kabin,
B. telefonskih glušnikov.
7., 8.
9.Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12.

13.Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 88 z dne 29. 10. 1999,
Ob-13808.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
Št. 11/2-99
Ob-18629
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja brez omejitev.
3. Datum izbire: 13. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); naročnik je sprejel odločitev, da
se ne izbere noben ponudnik in se postopek zaključi, ker nobena od veljavnih ponudb ni bila popolna.
5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava telekomunikacijskega materiala: A. PVC cevi.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10.
11., 12.
13.Datum in številka objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 37-38 z dne 21. 5. 1999, Ob-3974/A.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
Št. 11/2-99
Ob-18630
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja brez omejitev.
3. Datum izbire: 13. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročnik je sprejel odločitev, da
se ne izbere noben ponudnik in se postopek zaključi, ker nobena od veljavnih ponudb ni bila popolna.
5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava telekomunikacijskega materiala: PEHD cevi.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10., 11., 12.
13.Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37-38 z dne 21. 5. 1999,
Ob-3975.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
Ob-18636
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 29. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merilo za dodelitev naročila v
posameznih kvartalih bo najnižja končna cena oziroma kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo pi-
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sarniškega materiala se po skupinah (za v
okviru ponudbe navedene vrste blaga) za
čas od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000 prizna
naslednjim ponudnikom:
– Cankarjeva založba, d.d., Knjigarna in
papirnica Trbovlje, Ulica 1. junija 36, za
skupino pisarniški material za za skupino
obrazci,
– Mladinska knjiga Birooprema, d.d.,
Dunajska 121, Ljubljana, za skupino pisarniški material in za skupino obrazci,
– DZS, založništvo in trgovina, d.d., Ljubljana, Dejavnost trgovine, Šmartinska 152,
hala XII, Ljubljana, za skupino pisarniški material in za skupino obrazci,
– Piramida, d.o.o., Polje 10, Zagorje, za
skupino pisarniški material in za skupino
obrazci.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Trbovlje, Rudarska c. 9, Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu glede na razpisne
pogoje.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 85-86 z dne 22. 10. 1999,
Ob-13573.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Ob-18637
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 29. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merilo za dodelitev naročila v
posameznih kvartalih bo najnižja končna cena oziroma kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo pralnih in čistilnih sredstev, materiala za osebno higieno, PVC materiala in tekstilnih izdelkov, se po skupinah (za v okviru ponudbe
navedene vrste blaga) za čas od 1. 1. 2000
do 31. 12. 2000 prizna naslednjim ponudnikom:
– Pan Goslar, d.o.o., Brest 4, 1292 Ig,
za skupino čistilna sredstva,
– Henkel Ecolab, d.o.o., Maribor, Vajngerlova 4, za skupino pralna sredstva, za
skupino čistilna sredstva,
– Mavrica, d.d., Ljubljana, Resljeva c. 1,
za skupino pralna sredstva, za skupino čistilna sredstva, za skupino material za osebno higieno,
– Timo, d.o.o., Budanje 1/I, 5271 Vipava, za skupino delovna obleka, za skupino
bolniško blago,
– Chemo, d.d., Ljubljana, Maistralova
10, za skupino pralna sredstva, za skupino čistilna sredstva, za skupino material
za osebno higieno, za skupino PVC material,
– Diverseylever, d.o.o., Maribor, Linhartova 15, za skupino čistilna sredstva,
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– Sanolabor, d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, za skupino delovna obleka, za skupino bolniško blago,
– Europap, d.o.o., Ljubljana, Cesta v
Šmartno 5, za skupino material za osebno
higieno,
– Ivec, d.o.o., Maribor, Ul. heroja Šaranoviča 38, za skupino pralna sredstva, za
skupino material za osebno higieno, za skupino čistilna sredstva, za skupino PVC material,
– Elkoplast, d.o.o., Trbovlje, Bevško 2,
za skupino PVC material,
– Mika, d.o.o., Kranj, Kolodvorska 3, za
skupino delovna obleka in skupino bolniško
blago.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Trbovlje, Rudarska c. 9, Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pralna in čistilna sredstva, material za osebno higieno, PVC material in tekstilni izdelki.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu glede na razpisne
pogoje.
8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 85-86 z dne 22. 10. 1999,
Ob-13571.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Ob-18638
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 30. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merilo za dodelitev naročila v
posameznih kvartalih bo najnižja končna cena oziroma kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo živil
in materiala za prehrano se po skupinah (za
v okviru ponudbe navedene vrste blaga) za
čas od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000 prizna
naslednjim ponudnikom:
1. ABC TGM Trbovlje, za skupino sveže meso, izdelki iz mesa, podskupino sveže
meso,
2. Jurmes, d.d., Šentjur, za skupino
sveže meso, izdelki iz mesa, podskupino
sveže meso in podskupino izdelki iz mesa,
3. KZ Laško, za skupino sveže meso,
izdelki iz mesa, podskupino sveže meso in
podskupino izdelki iz mesa, za skupino splošno prehrambeno blago, podskupino sveža
jajca,
4. Mesni diskont Vidmar, za skupino
sveže meso, izdelki iz mesa, za podskupino
sveže meso,
5. Brumec-Ručigaj Mengeš, za skupino sveže meso, izdelki iz mesa, podskupino sveže ribe, za skupino zmrznjena živila, podskupino zelenjava in sadje, podskupino zmrznjene ribe,
6. Mercator Ljubljana, za skupino mleko in mlečni izdelki, za skupino zmrznjena

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
živila, podskupino zelenjava in sadje, podskupino zmrznjene ribe, podskupino zmrznjena jedila, skupino splošno prehrambeno
blago, podskupino žitarice in mlevski izdelki, podskupino testenine, podskupino alkoholne in brezalkoholne pijače, podskupino
vloženo sadje in zelenjava, podskupino priloge, omake, juhe, podskupino sladkor, sladila, sladkorni izdelki, podskupino začimbe, podskupino čaji, podskupino ostala živila, podskupino sveža jajca, za skupino sadje in zelenjava, podskupino sadje sveže in
suho, podskupino sveža zelenjava,
7. Emona, Blagovni center Ljubljana,
za skupino sveže meso, izdelki iz mesa,
podskupino sveže ribe, skupino mleko in
mlečni izdelki, skupino zmrznjena živila,
podskupino zelenjava in sadje, podskupino
zmrznjene ribe, podskupino zmrznjena jedila, skupino splošno prehrambeno blago,
podskupino žitarice in mlevski izdelki, podskupino testenine, podskupino alkoholne in
brezalkoholne pijače, podskupino vloženo
sadje in zelenjava, podskupino priloge,
omake, juhe, podskupino sladkor, sladila,
sladkorni izdelki, podskupino začimbe, podskupino čaji, podskupino ostala živila, podskupino sveža jajca, skupino sadje in zelenjava, podskupino sadje sveže in suho, podskupino sveža zelenjava,
8. Mariborske mlekarne, za skupino
mleko in mlečni izdelki, za skupino zmrznjena živila, podskupino zelenjava in sadje,
podskupino zmrznjene ribe, podskupino
zmrznjena jedila,
9. Ljubljanske mlekarne, za skupino
mleko in mlečni izdelki, za skupino zmrznjena živila, podskupino zelenjava in sadje,
podskupino zmrznjene ribe, podskupino
zmrznjena jedila,
10. Žito Ljubljana, za skupino zmrznjena živila, podskupino zmrznjena jedila,
za skupino splošno prehrambeno blago,
podskupino žitarice in mlevski izdelki, podskupino testenine, za skupino kruh in pekovsko pecivo,
11. Pekarna Pečjak, za skupino zmrznjena živila, podskupino zmrznjena jedila in
za skupino splošno prehrambeno blago,
podskupino testenine,
12. Klasje Celje, za skupino kruh in
pekovsko pecivo.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Trbovlje, Rudarska cesta 9, Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu glede na razpisne
pogoje.
8.
9. Število prejetih ponudb: 21.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 84 z dne 15. 10. 1999, Ob-13209.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Št. 0048-308/93-9-99
Ob-18701
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: sklepi so bili sprejeti
dne 22. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis je prispelo 17 veljavnih ponudb, od katerih so bile na javnem
odpiranju ponudb tri ponudbe izločene zaradi formalne nepopolnosti. Pri analizi ponudb
je naročnik izločil ponudbe za posamezne
sklope, in sicer za tiste sklope, ki so bili
ponujeni le deloma in ne v celoti, kot je bilo
zahtevano v razpisni dokumentaciji ter za tiste sklope, za katere so ponudniki spreminjali normative naročnika oziroma so ponudili
drugačne normative. Upoštevajoč vsa merila
iz razpisne dokumentacije je naročnik za posamezne sklope predmeta javnega razpisa
izbral najugodnejšega ponudnika, in sicer:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., za sklopa
1 (mleko in mlečni izdelki) in 16 (mleko in
mlečni izdelki – Gotenica);
– Dolenjske pekarne, d.d., za sklop 2
(kruh, pekarsko in slaščičarsko pecivo);
– Žito PT, d.d., za sklopa 3 (testenine in
hitro zamrznjene jedi) in 12 (kruh in pekarsko pecivo – Debeli rtič);
– PS Mercator, d.d., za sklope 4 (prehrambeno blago in potrošni material), 5
(sveže sadje in zelenjava) in 7 (sokovi, brezalkoholne in alkoholne pijače);
– Brumec-Ručigaj, d.o.o., za sklopa 6
(zelenjava, sadje – zamrznjen program) in 8
(ribe);
– ABC Tabor, d.d., za sklop 10 (potrošno blago – Debeli rtič);
– Mariva Marikultura, d.o.o., za sklop 13
(ribe – Debeli rtič);
– Hram, d.o.o., za sklop 17 (kruh, pekarsko in slaščičarsko pecivo – Gotenica).
Javni razpis ni uspel za sklope: 9 (prehrambeno blago – Debeli rtič), 11 (mleko in
mlečni izdelki – Debeli rtič), 14 (prehrambeno in ostalo blago – Bohinj) in 15 (živila,
artikli za osebno rabo in drugo potrošno
blago – Gotenica).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva
63, 1000 Ljubljana,
– Dolenjske pekarne, d.d., Ločna 2,
8000 Novo mesto,
– Žito PT, d.d., Šmartinska 154, 1000
Ljubljana,
– PS Mercator, d.d., Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana,
– Brumec-Ručigaj, d.o.o., Testenova
35, 1234 Mengeš,
– ABC Tabor, d.d., Adamičeva 14, 1290
Grosuplje,
– Mariba Marikultura, d.o.o., Liminjanska 111, 6320 Portorož,
– Hram, d.o.o., Trdnjava 1, 1330 Kočevje.
6. (a) Kraj dobave: dobava se bo vršila
na lokacije Ministrstva za notranje zadeve,
in sicer so lokacije dobave za artikle iz posameznih sklopov naslednje:
Za artikle od 1. do 8. sklopa:
– Uprava skupnih služb, Oddelek prehrane Tacen, Rocenska 56, Ljubljana-Šmartno,
– Uprava skupnih služb, Oddelek prehrane DMP, Kotnikova 8, Ljubljana.
Za artikle pod 10., 12. in 13. sklopom:
– v času poletne sezone (maj–september) na lokacijo: Upravna skupnih služb, Od-
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delek za počitniško dejavnost Debeli rtič,
Jadranska 2, Ankaran.
Za artikle pod 16. in 17. sklopom:
– Uprava skupnih služb, Sektor za oskrbo Gotenica, Kočevska Reka.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– mleko in mlečni izdelki,
– kruh, pekarsko in slaščičarsko pecivo,
– testenine in hitro zamrznjene jedi,
– prehrambeno blago in potrošni material,
– sveže sadje in zelenjava,
– zelenjava, sadje – zamrznjen program,
– sokovi, brezalkoholne in alkoholne
pijače,
– ribe,
– potrošno blago – Debeli rtič,
– kruh in pekovsko pecivo – Debeli
rtič,
– ribe – Debeli rtič,
– mleko in mlečni izdelki – Gotenica,
– kruh, pekarsko in slaščičarsko pecivo – Gotenica.
7. Pogodbena vrednost (vse cene so
brez prometnega davka):
– Ljubljanske
mlekarne,
d.d.:
15,548.790,78 SIT, z vključenim DDV,
– Dolenjske pekarne, d.d.: 17,601.516
SIT, z vključenim DDV,
– Žito PT, d.d.: 9,334.557,40 SIT, z
vključenim DDV,
– PS Mercator, d.d.: 54,174.429,94
SIT, z vključenim DDV,
– Brumec-Ručigaj, d.o.o.: 5,708.610
SIT, z vključenim DDV,
– ABC Tabor, d.d.: 5,416.306,94 SIT,
z vključenim DDV,
– Mariva Marikultura, d.o.o.: 1,354.860
SIT, z vključenim DDV,
– Hram, d.o.o.: 1,646.369,30 SIT, z
vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: s podizvajalcem nastopa ponudnik ABC Tabor, d.d., v
vrednosti 5,300.016 SIT, brez DDV.
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 1: 15,594.430,07 SIT, z
vključenim DDV, 13,468.479,66 SIT, z
vključenim DDV,
– za sklop 2: 20,327.471,42 SIT, z
vključenim DDV, 17,066.642,76 SIT, z
vključenim DDV,
– za sklop 3: 10,104.686,06 SIT, z vključenim DDV, 8,191.969,78 SIT, z vključenim DDV,
– za sklop 4: 30,053.304,65 SIT, z
vključenim DDV, 28,552.541,51 SIT, z
vključenim DDV,
– za sklop 5: 8,101.728 SIT, z vključenim
DDV, 7,090.367,62 SIT, z vključenim DDV,
– za sklop 6: 2,406.418,20 SIT, z vključenim DDV, 1,718.550 SIT, z vključenim
DDV,
– za sklop 7: 20,122.715,35 SIT, z
vključenim DDV, 18,531.520,81 SIT, z
vključenim DDV,
– za sklop 8: 4,440.420 SIT, z vključenim DDV, 3,990.060 SIT, z vključenim DDV,
– za sklop 10: 5,416.306,94 SIT, z
vključenim DDV, 5,167.732,44 SIT, z vključenim DDV,

– za sklop 12: 1,142.587,62 SIT, z
vključenim DDV, 1,081.920,02 SIT, z vključenim DDV,
– za sklop 13: 1,769.866 SIT, z vključenim DDV, 1,354.860 SIT, z vključenim
DDV,
– za sklop 16: 2,329.300,80 SIT, z
vključenim DDV, 2,080.311,12 SIT, z vključenim DDV,
– za sklop 17: 1,844.018,46 SIT, z
vključenim DDV, 1,646.369,30 SIT, z vključenim DDV.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 88 z dne 29. 10. 1999, Ob-13880.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-18713
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica, Delpinova
7, 5000 Nova Gorica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. skupina: meso: MIP, d.d., Panovška
cesta 1, Nova Gorica,
2. skupina: mesni izdelki: Komar,
d.o.o., Renški Podkraj 45a, Renče,
3. skupina: zmrznjene ribe: Mesnica in
trgovina z živili Miran Golob, s.p., Vrtojba IX.
septembra 47, Šempeter pri Gorici,
4. skupina: mleko in mlečni izdelki:
Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, Petrovče,
5. skupina: kruh, pekovsko pecivo,
slaščice: Pecivo, d.d., Rejčeva 26, Nova
Gorica,
6. skupina: sveža in suha zelenjava in
jajca: SA.VO., d.o.o., Vogrsko 170A, Volčja Draga,
7. skupina: zmrznjena zelenjava in
sadje: Komar, d.o.o., Renški Podkraj 45a,
Renče,
8. skupina: mlevski izdelki in testenine: Žito PT, Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
9. skupina: konzervirano sadje, zelenjava, ribe: Komar, d.o.o., Renški Podkraj
45a, Renče,
10. skupina: sadni sokovi, čaji, pijače:
Grosist Gorica, d.d., Nikole Tesle 10, Šempeter pri Gorici,
11. skupina: ostalo prehrambeno blago: Grosist Gorica, d.d., Nikole Tesle 10,
Šempeter pri Gorici.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Milojke
Štrukelj Nova Gorica, Delpinova 7, Nova
Gorica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: razvidna iz razpisne dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost: navedena v 10.
točki kot najnižja ponudbena vrednost.
8.
9. Število prejetih ponudb: 21.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina: meso: 18,253.400 SIT,
16,673.000 SIT,
2. skupina: mesni izdelki: 9,710.960
SIT, 8,611.110 SIT,
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3. skupina: zmrznjene ribe: 1,738.956
SIT, 887.400 SIT,
4. skupina: mleko in mlečni izdelki:
14,730.228 SIT, 11,683.692,60 SIT,
5. skupina: kruh, pekovsko pecivo, slaščice: 13,053.369,20 SIT, 10,062.600 SIT,
6. skupina: sveža in suha zelenjava in
jajca: 14,720.900 SIT, 11,958.192 SIT,
7. skupina: zmrznjena zelenjava in sadje: 1,948.173,12 SIT, 1,674.259,20 SIT,
8. skupina: mlevski izdelki in testenine:
4,442.626 SIT, 4,442.626 SIT,
9. skupina: konzervirano sadje, zelenjava,
ribe: 2,253.603,60 SIT, 1,926.145,44 SIT,
10. skupina: sadni sokovi, čaji, pijače:
3,399.667 SIT, 3,144.063,20 SIT,
11. skupina: ostalo prehrambeno blago:
13,570.200,26 SIT, 13,570.200,26 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 94 z dne 19. 11. 1999, Ob-15254.
Osnovna šola Milojke Štrukelj
Nova Gorica
Št. 2/5-2000
Ob-18720
1. Naročnik, poštni naslov: Lambrechtov dom, Šolska 4, Slovenske Konjice.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 21. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
A) živila in material za prehrano:
1. sadje in zelenjava:
– Paf, d.o.o., Šentjur,
– S. P. Plod, d.o.o., Zg. Ložnica,
– Citronka, d.o.o., Celje,
– T. P. Center, d.d., Celje;
2. meso in mesni izdelki:
– Bistriške mesnine, d.d., Slovenska
Bistrica,
– Mesarija Strašek, Slovenske Konjice;
3. perutnina in perutninski izdelki:
– Mesarija Strašek, Slovenske Konjice,
– Perutnina Ptuj, d.d., Ptuj;
4. ribe in mehkužci:
– Mariborska mlekarna, d.d., Maribor,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana,
– Koloniale, d.d., Maribor,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrovče;
5. splošno prehrambeno blago:
– Mercator Jelša, d.d., Šmarje pri Jelšah,
– Koloniale, d.d., Maribor,
– T. P. Center, d.d., Celje;
6. jajca:
– Šraj Jože, Poljčane,
– Mesarija Strašek, Slovenske Konjice;
7. kruh, pekovsko pecivo in mehko
sveže pecivo:
– Pekarna Boč, Loče,
– Žito PT, d.d., Ljubljana,
– Klasje MPP, d.d., Celje;
8. mleko:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrovče;
9. mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana,
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– Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrovče,
– Mariborske mlekarne, d.d., Maribor;
10. zmrznjena zelenjava in zmrznjeni
izdelki:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana,
– Mlekarne Celeia, d.o.o., Petrovče,
– Mariborske mlekarne, d.d., Maribor,
– Koloniale, d.d., Maribor;
B) čistila:
1. pralna sredstva:
– Chemo, d.d., Ljubljana,
– Henkel Ecolab, d.o.o., Maribor,
– Mavrica, d.d., Ljubljana,
– Koloniale, d.d., Maribor;
2. pomivalna sredstva:
– Ivec, d.o.o., Maribor,
– Chemo, d.d., Ljubljana,
– Henkel Ecolab, d.o.o., Maribor,
– Mavrica, d.d., Ljubljana;
3. sredstva za dnevno rabo v osebni
higieni:
– Chemo, d.d., Ljubljana,
– Mavrica, d.d., Ljubljana,
– Koloniale, d.d., Maribor,
– T. P. Center, d.d., Celje;
4. ostala čistila:
– Ivec, d.o.o., Maribor,
– Chemo, d.d., Ljubljana,
– Mavrica, d.d., Ljubljana;
5. papirna galanterija:
– Ivec, d.o.o., Maribor,
– Chemo, d.d., Ljubljana,
– T. P. Center, d.d., Celje,
– Mavrica, d.d., Ljubljana;
6. nega in vzdrževanje tal:
– Ivec, d.o.o., Maribor,
– Chemo, d.d., Ljubljana,
– Henkel Ecolab, d.o.o., Maribor,
– Mavrica, d.d., Ljubljana;
C) kurilno olje:
– OMV Istrabenz, d.o.o., Koper,
– Petrol, d.d., Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Lambrechtov dom,
Šolska 4, Slovenske Konjice.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
A) živila in material za prehrano,
A1) sadje in zelenjava,
A2) meso in mesni izdelki,
A3) perutnina in perutninski izdelki,
A4) ribe in mehkužci,
A5) splošno prehrambeno blago,
A6) jajca,
A7) kruh, pekovsko pecivo in mehko
sveže pecivo,
A8) mleko,
A9) mlečni izdelki,
A10) zmrznjena zelenjava in zmrznjeni izdelki,
B) čistila,
B1) pralna sredstva,
B2) pomivalna sredstva,
B3) sredstva za dnevno rabo v osebni higieni,
B4) ostala čistila,
B5) papirna galanterija,
B6) nega in vzdrževanje tal,
C) kurilno olje.
Količina blaga je razvidna iz predračunov posamezne skupine oziroma podskupine.
7. Pogodbena
vrednost:
29,186.982,93 SIT.
8.
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9. Število prejetih ponudb:
A1) sadje in zelenjava – 4 popolne ponudbe,
A2) meso in mesni izdelki – 2 popolni
ponudbi,
A3) perutnina in perutninski izdelki – 2
popolni ponudbi,
A4) ribe in mehkužci – 4 popolne ponudbe,
A5) splošno prehrambeno blago – 3 popolne ponudbe,
A6) jajca – 2 popolni ponudbi,
A7) kruh, pekovsko pecivo in mehko
sveže pecivo – 3 popolne ponudbe,
A8) mleko – 2 popolni ponudbi,
A9) mlečni izdelki – 3 popolne ponudbe,
A10) zmrznjena zelenjava – 4 popolne
ponudbe,
B1) pralna sredstva – 4 popolne ponudbe,
B2) pomivalna sredstva – 4 popolne ponudbe,
B3) sredstva za dnevno rabo v osebni
higieni – 5 ponudb, 4 popolne,
B4) ostala čistila – 4 ponudbe, 3 popolne,
B5) papirna galanterija – 4 popolne ponudbe,
B6) nega in vzdrževanje tal – 4 popolne
ponudbe,
C) kurilno olje – 2 popolni ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A1) 3,569.227 SIT, 1,717.042 SIT,
A2) 6,236.519,90 SIT, 5,154.155 SIT,
A3) 2,049.147,80 SIT, 1,953.395 SIT,
A4) 333.969 SIT, 273.635,55 SIT,
A5) 6,827.577,50 SIT, 5,214.220,40
SIT,
A6) 710.955 SIT, 494.100 SIT,
A7) 2,722.137,76 SIT, 2,119.523,20
SIT,
A8) 1,749.384 SIT, 1,661.914,80 SIT,
A9) 1,499.605,38 SIT, 1,287.080,70
SIT,
A10) 571.162,30 SIT, 415.511,86 SIT,
B1) 1,190.531,40 SIT, 1,031.799,60
SIT,
B2) 491.674,30 SIT, 309.090 SIT,
B3) 200.797,85 SIT, 175.232,50 SIT,
B4) 693.789,40 SIT, 552.832,10 SIT,
B5) 916.926,70 SIT, 761.140,20 SIT,
B6) 444.357,90 SIT, 364.809,72 SIT,
C) 5,922.000 SIT, 5,701.500 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 19. 11. 1999,
Ob-15241.
Lambrechtov dom Slovenske Konjice
Št. 21-1/2000
Ob-18731
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno
podjetje Hydrovod Kočevje - Ribnica, Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: razpis za naročilo blaga brez omejitev.
3. Datum izbire: sklep o ponovnem razpisu je bil sprejet 7. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: po pregledu in ocenjevanju ponudb je strokovna
komisija iz postopka oddaje naročila izločila
dva ponudnika, skladno z izločitvenimi kriteriji navedenimi v splošnih razpisnih pogojih.

Komisija je ugotovila da nista ostali popolni
vsaj dve ponudbi, zato naročnik po določilih
prvega odstavka 41. člena zakona o javnih
naročilih ne more sprejeti sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.
5.
6. a) Kraj dobave: fco dislocirano skladišče v prostorih naročnika (Kočevje, Ljubljanska c. 38), ki ga organizira ponudnik.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vodovodni material za vzdrževanje in izgradnjo komunalne infrastrukture. Količina in specifikacija blaga sta
razvidni v razpisni dokumentaciji.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem
listu RS: Ur. l. RS, št. 96 z dne 26. 11.
1999.
Hydrovod Kočevje - Ribnica,
Kočevje
Ob-18747
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks:
0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup veznega
in spojnega materiala.
3. Datum izbire: odpiranje in ocenjevanje
16. 12. 1999, sklep o izbiri 16. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila iz razpisne dokumentacije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1: Kovinocrom, d.o.o., Jesenice 1, Jesenice na Dolenjskem,
– sklop 2: Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo,
– sklop 3: Kovinotehna, d.d., Mariborska 7, Celje.
6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik,
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: iz razpisne dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost (brez DDV):
– sklop 1: 9,951.354,95 SIT,
– sklop 2: 1,536.944,45 SIT
– sklop 3: 3,956.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik je
trgovsko podjetje (sklop 2 in 3) ter proizvodno in trgovsko podjetje (sklop 1).
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 4,
– sklop 2: 2,
– sklop 3: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (brez DDV):
– sklop 1: 10,807.939,45 SIT,
9,376.710,88 SIT.
– sklop
2:
1,600.483
SIT,
1,536.944,45 SIT
– sklop
3:
5,625.114,75
SIT
3,956.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 94 z dne 19. 11. 1999, Ob-15121.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Trbovlje
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Ob-18748
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks:
0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup izdelkov
zaščite.
3. Datum izbire: odpiranje in ocenjevanje 14. 12. 1999, sklep o izbiri 15. 12.
1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); merila iz razpisne dokumentacije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1: Pego, d.o.o., Ul. XIV. divizije
12, Celje,
– sklop 2: Gumiks, d.o.o., Podgorje
120, Kamnik,
– sklop 3: Gumiks, d.o.o., Podgorje
120, Kamnik.
6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik,
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: iz razpisne dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost (brez DDV):
– sklop 1: 8,631.800 SIT,
– sklop 2: 8,327.900 SIT,
– sklop 3: 9,899.500 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik je
trgovsko podjetje.
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 5,
– sklop 2: 5,
– sklop 3: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (brez DDV):
– sklop 1: 11,011.852,50 SIT,
8,631.800 SIT.
– sklop 2: 12,409.690 SIT, 8,327.900
SIT.
– sklop 3: 12,652.305 SIT, 9,899.500
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 92 z dne 12. 11. 1999 Ob-14708.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Trbovlje
Ob-18749
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks:
0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup elektro
materiala.
3. Datum izbire: odpiranje in ocenjevanje 13. 12. 1999, sklep o izbiri 20. 12.
1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila iz razpisne dokumentacije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1: Elektronabava, d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana,
– sklop 2: Elektronabava, d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana,
– sklop 3: Elektroprom, d.o.o., Obrezija
12, Izlake,

– sklop 4: Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo.
– sklop 5: Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo,
– sklop 6: Elektroprom, d.o.o., Obrezija
12, Izlake.
6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik,
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: iz razpisne dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost (brez DDV)
– sklop 1:
3,528.920 SIT,
– sklop 2:
4,876.715 SIT,
– sklop 3:11,884.847,05 SIT,
– sklop 4: 4,993.885,65 SIT,
– sklop 5: 2,025.662,45 SIT,
– sklop 6:
164.146 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik je
trgovsko podjetje (sklop 1, 2, 4 in 5) ter
trgovsko in proizvodno podjetje (sklop 3 in
6).
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 3,
– sklop 2: 4,
– sklop 3: 5,
– sklop 4: 3,
– sklop 5: 5,
– sklop 6: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (brez DDV):
– sklop 1: 4,044.977 SIT, 3,528.920
SIT.
– sklop
2:
5,297.347,43
SIT,
4.876.715 SIT.
– sklop 3: 15,788.360,55 SIT,
11,884.847,05 SIT.
– sklop
4:
8,168.296,25
SIT,
4,993.885,65 SIT.
– sklop
5:
2,416.026,50
SIT,
1.971.204 SIT.
– sklop 6: 167.679,40 SIT, 164.146
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 92 z dne 12. 11. 1999,
Ob-14706.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Trbovlje
Ob-18750
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks:
0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup izdelkov
črne metalurgije.
3. Datum izbire: odpiranje in ocenjevanje 17. 12. 1999, sklep o izbiri 20. 12.
1999.
4. Merila za dodelitev naročila: merila iz
razpisne dokumentacije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1: Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo,
– sklop 2: Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo,
– sklop 3: Kovinotehna, d.d., Mariborska 7, Celje,
– sklop 4: Kovinotehna, d.d., Mariborska 7, Celje,
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– sklop 5: Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo,
– sklop 6: Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo,
– sklop 7: Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo,
– sklop 8: Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo.
6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik,
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: iz razpisne dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost (brez DDV):
– sklop 1:
2,329.552 SIT,
– sklop 2: 3,010.756,50 SIT,
– sklop 3:
1,176.576 SIT,
– sklop 4:
4,976.100 SIT,
– sklop 5:
5,172.250 SIT,
– sklop 6:
5,125.880 SIT,
– sklop 7:
3,617.735 SIT,
– sklop 8:
634.739 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik je
trgovsko podjetje.
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 2,
– sklop 2: 2,
– sklop 3: 2,
– sklop 4: 2,
– sklop 5: 2,
– sklop 6: 2,
– sklop 7: 2,
– sklop 8: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (brez DDV):
– sklop 1: 2,505.343 SIT, 2,329.552
SIT.
– sklop
2:
3,072.562
SIT,
3,010.756,50 SIT.
– sklop 3: 3,516.720 SIT, 1,176.576
SIT.
– sklop
4:
5.314.005,50
SIT,
4,976.100 SIT.
– sklop 5: 5,251.337 SIT, 5,172.250
SIT.
– sklop 6: 5,125.880 SIT, 5,031.535
SIT.
– sklop 7: 7,224.720 SIT, 3,617.735
SIT.
– sklop 8: 772.330 SIT, 634.739 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 92 z dne 12. 11. 1999,
Ob-14710.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Trbovlje
Ob-18752
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks:
0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup transportnih valjčkov.
3. Datum izbire: odpiranje in ocenjevanje 16. 12. 1999, sklep o izbiri 16. 12.
1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila iz razpisne dokumentacije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
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– sklop 1: Prototip C.C., d.o.o., Savinjska cesta 9, Trbovlje,
– sklop 2: Prototip C.C., d.o.o., Savinjska cesta 9, Trbovlje,
– sklop 3: Prototip C.C., d.o.o., Savinjska cesta 9, Trbovlje.
6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik,
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: iz razpisne dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost (brez DDV)
– sklop 1: 6,886.000 SIT,
– sklop 2: 2,136.000 SIT,
– sklop 3: 1,437.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik je
proizvodno podjetje.
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 2,
– sklop 2: 2,
– sklop 3: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (brez DDV):
– sklop 1: 7,585.200 SIT, 6,886.000
SIT,
– sklop 2: 2,908.400 SIT, 2,136.000
SIT,
– sklop 3: 1,437.000 SIT, 1,294.200
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 19. 11. 1999,
Ob-15125.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Trbovlje
Ob-18753
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks:
0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup jamskega
lesa in hlodovine.
3. Datum izbire: odpiranje in ocenjevanje 15. 12. 1999, sklep o izbiri 16. 12.
1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila iz razpisne dokumentacije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: TKB, d.o.o., Željne 15, Kočevje.
6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, skladišče
kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: iz razpisne dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost (brez DDV):
68,990.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik je
proizvodno in trgovsko podjetje.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (brez DDV): 73,335.000 SIT,
68,990.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 92 z dne 12. 11. 1999,
Ob-14704.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Trbovlje
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Ob-18754
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup orodja.
3. Datum izbire: odpiranje in ocenjevanje 17. 12. 1999, sklep o izbiri 20. 12.
1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila iz razpisne dokumentacije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1: Kovinotehna, d.d., Mariborska 7, Celje,
– sklop 2: Kovinotehna, d.d., Mariborska 7, Celje.
6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik,
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: iz razpisne dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost (brez DDV):
– sklop 1: 10,656.578 SIT,
– sklop 2: 9,381.104 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik je
trgovsko podjetje.
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 3,
– sklop 2: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: 10,726.732 SIT, 9,548.439
SIT,
– sklop 2: 11,496.696 SIT, 9,381.104
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 19. 11. 1999,
Ob-15126.
Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje
Št. 77
Ob-18751
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica
Golnik - KOPA, 4204 Golnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 22. 12. 1999.
4. Kriteriji za priznanje sposobnosti (utemeljitev izbire):
– status ponudnika (registracija ponudnika, dovoljenje upravnega organa za opravljanje dejavnosti),
– nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo, nekaznovanost vodilnih delavcev,
– poravnane davčne obveznosti,
– finančna boniteta ponudnika,
– reference ponudnika,
– predložitev parafiranega vzorca pogodbe,
– predložene garancije,
– podpisane izjave,
– druge zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki jim je bila
priznana sposobnost:

– Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,
– Alpos meding, d.o.o., Leona Dobrotinška 2, Šentjur,
– Beiersdoef, d.o.o., Kajuhova 5, Ljubljana,
– Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, Ljubljana,
– Emporio, d.o.o., Prešernova 5, Ljubljana,
– Medias, d.o.o., Resljeva 30, Ljubljana,
– Johnson-Johnson, s.e., Trnovski pristan 14, Ljubljana,
– Iris, d.o.o., Rimska 8, Ljubljana,
– Hibiskus, d.o.o., Puhova 10, Ljubljana,
– Helpy, d.o.o., Dobrave 7a, Trzin,
– Prima, d.o.o., Igriška 2, Ljubljana,
– Amemiana, d.o.o., Partizanska 109,
Sežana,
– Olympus, d.o.o., Vodovodna 1, Ljubljana,
– Medicotehna, d.o.o., Mirka Jurce 7a,
Ljubljana,
– Hospitalia, d.o.o., Zaloška cesta 21,
Ljubjana,
– Interpart, d.o.o., Cesta na Brdo 49,
Trzin,
– PFM-s, d.o.o., Ferrarska 14, Koper,
– Merit, d.o.o., Šmartinska 130, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Golnik KOPA, Golnik 36, Golnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: medicinski potrošni material za zdravstveno nego in ostale diagnostične storitve.
7. Razpisana vrednost: 110,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 19.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: izbrani ponudniki bodo v predmetnem delu postopka pozvani naj dostavijo cenike, naročnik bo nato po merilu najnižje cene in kvalitete
blaga
izbral
najugodnejšega
dobavitelja(e).
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 88 z dne 29. 10. 1999,
Ob-13890.
Bolnišnica Golnik - KOPA, Golnik
Št. 77
Ob-18755
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica
Golnik - KOPA, 4204 Golnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 22. 12. 1999.
4. Kriteriji za priznanje sposobnosti (utemeljitev izbire):
– status ponudnika (registracija ponudnika, dovoljenje upravnega organa za opravljanje dejavnosti),
– nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo, nekaznovanost vodilnih delavcev,
– poravnane davčne obveznosti,
– finančna boniteta ponudnika,
– reference ponudnika,
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– predložitev parafiranega vzorca pogodbe,
– predložene garancije,
– podpisane izjave,
– druge zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki jim je bila
priznana sposobnost:
– Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,
– Alpos meding, d.o.o., Leona Dobrotinška 2, Šentjur,
– Karanta, d.o.o., Čopova 14A, Ljubljana,
– Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, Ljubljana,
– Mediline, d.o.o., Ljubljanska 45, Kamnik,
– Medias, d.o.o., Resljeva 30, Ljubljana,
– Adriamed, d.o.o., Parmova 53, Ljubljana,
– Iris, d.o.o., Rimska 8, Ljubljana,
– Mikro + Polo, d.o.o., Lackova 78, Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Golnik KOPA, Golnik 36, Golnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: medicinski potrošni material za laboratorijske storitve.
7. Razpisna vrednost: 120,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: izbrani ponudniki bodo v predmetnem delu postopka pozvani naj dostavijo cenike, naročnik bo nato po merilu najnižje cene in kvalitete
blaga
izbral
najugodnejšega
dobavitelja(e).
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 88 z dne 29. 10. 1999,
Ob-13887.
Bolnišnica Golnik - KOPA, Golnik

ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov
o izidu razpisa gradbenih del
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih
Ob-18642
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropskih skupnosti o
uresničevanju ukrepov o finančni, tehnični
in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
56/93), v zvezi z 9. točko prvega odstavka
55. člena in tretjim odstavkom 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) ter 117. In 118. členom pravil in
postopkov Evropske Unije za izvedbo javnih razpisov Mestna občina Nova Gorica
objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za
projekt ECO ADRIA: Čistilna naprava in
kanalizacija v Novi Gorici, številka
SL-9701.02.01
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Mestna Občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, tel:
065/28-011, faks: 065/21-233.
2. Predmet javnega naročila: ureditev –
rekonstrukcija lokalne ceste od obstoječega cestnega priključka do glavne čistilne
naprave.
3. Razpoložljiva sredstva:
delež PHARE:
521.000,00 EUR
delež Slovenije:
111.184,15 EUR
4. Najugodnejši ponudnik: naslov podjetja: Konzorcij Primorje d.d. Ajdovščina, Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija.
5. Ponudbena cena brez davka:
632,184,11 EUR.
6. Rok začetka in dokončanja del: 4 meseci od vročitve obvestila o uvedbi v delo.
7. Utemeljitev izbire ponudnika: cenovno najugodnejša ponudba po uspešni tehnični evalvaciji.
8. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj, Ljubljana, 6. 12. 1999 ob 9.30.
9. Število prispelih ponudb:
1. Soča vodnogospodarsko podjetje
d.d. Nova Gorica, Slovenija,
2. Konzorcij Primorje d.d. Ajdovščina,
Slovenija.
10. Najvišja in najnižja ponudbena cena
brez davka: 801.717,82 EUR in
632.184,15 EUR.
11. Postopek izbire izvajalca: razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev po pravilih
PHARE – Decentralizirani sistem izvajanja.
12. Datum in številka objave v Uradnem
listu Republike Slovenije: Ur. l. RS, št. 90 z
dne 5. 11. 1999, številka Ob-14331 in
Ob-14332.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-18643
In accordance with the Regulation on
ratification of the Framework Agreement
between the Government of the Republic of
Slovenia and the European Commission on
implementation of measures on financial,
techical and other forms of co-operation
(OG RS 56/93), and referring to Public Procurement Act, section 9, paragraph 1 of
Article 55 and paragraph 3 of Article 42
(OG RS 24/97) and according to the Article 117 & 118 of the European Union Regulations and Procedures of Public Tender
Performed Municipality of Nova Gorica announces
the Decision on the Selection of the
Successful Tenderer for the project
Eco Adria: Wastewater Treatment Plant
and Sewage System in Nova Gorica,
No SL-9701.02.01.
1. Contracting Authority: Municipality of
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, phone: 065/28-011, fax:
065/21-233.
2. Subject of Tender: Reconstruction of
the 1,200 m long existing local road for
proper access to the site of the central
wastewater treatment plant.
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3. Available funds:
PHARE component:
EUR 521,000.00
Slovene component:
EUR 111,184.15
4. The selected Tenderer: Consortium
Primorje d.d. Ajdovščina, Vipavska cesta 3,
5270 Ajdovščina, Slovenia.
5. Tender price without taxes after the
reduction of the scope of works: EUR
632,184.15.
6. Completion period: Within four (4)
months after the issue of the Letter of Commencement.
7. Justification of the selection: Lowest
priced Tender after the passed technical
evaluation.
8. Place, date and time of the Tender
opening session: Ministry of Economic Relatins and Development, Ljubljana, 6 December 1999 at 9.30 hrs.
9. Number of Tenders:
1. Soča vodnogospodarsko podjetje
d.d., Nova Gorica, Slovenia.
2. Consortium Primorje d.d., Ajdovščina, Slovenia.
10. Highest and lowest Tender price
without taxes after the reduction of the
scope of works: EUR 801,717.82 and EUR
632,184.15.
11. Type of Procurement Procedure:
open tender procedure according to PHARE
rules – Decetralised Implementation System.
12. Date and No. of announcement in
the Official Gazette of the Republic of Slovenia: 5 November 1999, No Ob-14331 and
Ob-14332.
Municipality of Nova Gorica
Ob-18504
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropske skupnosti o uresničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
56/93), v zvezi z 9. točko 1. odstavka 55.
člena in 3. odstavkom 42. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) ter
117. in 118. členom Pravil in postopkov
Evropske Unije za izvedbo javnih razpisov
Občina Piran, objavlja
sklep o izbiri najugodnejšega
ponudnika za projekt Prenova in
rekonstrukcija Palače Apollonio v
Piranu, številka SL-9701.05.02.
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran,
tel:
066/746-201,
faks:
066/746-204.
2. Predmet javnega naročila: prenova in
rekonstrukcija Palače Apollonio v Piranu.
3. Razpoložljiva sredstva:
– PHARE sredstva: 100.000,00 EUR,
– slovenska sredstva: 128.285,32 EUR.
4. Najugodnejši ponudnik: DOM d.o.o.,
Koper, Cankarjeva 6, 6000 Koper, Slovenija.
5. Ponudbena cena brez davka:
228.285,32 EUR.
6. Rok začetka in dokončanja del: 6 mesecev od vročitve Obvestila o uvedbi v delo.
7. Utemeljitev izbire ponudnika: cenovno najugodnejša ponudba po uspešni tehnični evalvaciji.
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8. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj, Ljubljana, 1. december 1999 ob
9.30.
9. Število prispelih ponudb:
1. DOM d.o.o., Koper, Slovenija,
2. SGP Koper d.d., Koper, Slovenija,
3. BITERMO d.o.o., Portorož, Slovenija,
4. GIP Stavbenik d.d., Koper, Slovenija.
10. Najvišja in najnižja ponudbena cena
brez davka: 243.406,24 EUR in
228.285,32 EUR.
11. Postopek izbire izvajalca: razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev po pravilih
PHARE – Decentralizirani sistem izvajanja.
12. Datum in številka objave v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
88 z dne 29. oktobra 1999, številka
Ob-13792 in Ob-13793.
Občina Piran
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10. Highest and lowest Tender price
without taxes after the passed technical
evaluation: EUR 243,406.24 and EUR
228,285.32.
11. Type of Procurement Procedure:
open tender procedure according to
PHARE rules – Decetralised Implementation System.
12. Date and No. of announcement in
the Official Gazette of the Republic of Slovenia No. 88,: 29th October 1999, No
Ob-13792 and Ob-13793.
Municipality of Piran

the Decisionon the Selection of the
Successful Tenderer for the Project
Refurbishment and Restoration of
Apollonio Palace, Piran,
No SL-9701.05.02.

Št. 2/28
Ob-18476
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): po 43. členu zakona o
javnih naročilih.
3. Datum izbire: 9. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, garancija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Robit, d.o.o., Špruhe 1,
1236 Trzin.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova stolpa z uro
na objektu Mestni dom na Krekovem trgu 2, Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
19,737.871,70 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
19,766.475,46 SIT, 19,737.871,70 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 28-29 z dne 23. 4.
1999.
13.
Mestna občina Ljubljana

1. Contracting Authority: Municipality of
Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, phone:
066/746 201, fax: 066/746 204.
2. Subject of Tender: Restoration and
refurbishment of Apollonio Palace in Piran.
3. Available funds:
– PHARE component: EUR 100,000.00
– Slovene
component:
EUR
128,285.32.
4. The selected Tenderer: Dom d.o.o,
Koper, Cankarjeva 6, 6000 Koper, Slovenia.
5. Tender price without taxes: EUR
228,285.32.
6. Completion period: within 6 months
after the issue of the Letter of Commencement.
7. Justification of the selection: lowest
priced Tender after the passed technical
evaluation.
8. Place, date and time of the Tender
opening session: Ministry of Economic Relatins and Development, Ljubljana, 1st December 1999 at 9:30 hrs.
9. Number of Tenders:
1. DOM d.o.o., Koper, Slovenia,
2. SGP Koper d.d., Koper, Slovenia,
3. BITERMO d.o.o., Portorož, Slovenia,
4. GIP Stavbenik d.d., Koper, Slovenia.

Št. 14/2-48
Ob-18477
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Vrhnika, Tržaška 1, 1360 Vrhnika.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 20. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena 60%, reference 20%, rok
izvedbe 10%, garancija 5%, ugodnosti 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Grosuplje, d.d., Emonska 8, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba zunanje ureditve osnovne šole na Vrhniki – novogradnja.
7. Pogodbena vrednost: 148,563.432
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 201,931.326 SIT, 143,945.358 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 81-82 z dne 8. 10. 1999,
Ob-12874.
Občina Vrhnika

Št. 403-293/95-99
Ob-18503
In accordance with the Regulation on
ratification of the Framework Agreement
between the Government of the Republic
of Slovenia and the European Commission
on implementation of measures on financial, techical and other forms of
co-operation (OG RS 56/93), and referring to Public Procurement Act, section 9,
paragraph 1 of Article 55 and paragraph 3
of Article 42 (OG RS 24/97) and according to the Article 117 & 118 of the European Union Regulations and Procedures of
Public Tender Performed Municipality of
Piran announces

Št. 748-3
Ob-18517
1. Naročnik, poštni naslov: OZG – OE
ZD Radovljica, Mladinska c. 1, 4260
Bled.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 21. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, reference, rok izvedbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za gradbeno obrtniška in instalacijska
dela: Gradis, d.d., C. Franceta Prešerna 5,
4270 Jesenice,
– za izvedbo strojnih del dvigala: DVG,
d.o.o., Špruha 7, Trzin.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja in postavitev bolniškega dvigala v Zdravstvenem
domu Bled.
7. Pogodbena vrednost:
– za gradbena dela: 5,064 mio SIT,
– za strojni del dvigala: 8,71 mio SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– za gradbena dela: 5,
– za strojni del: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za gradbeni del: 6,629.536 SIT,
5,064.384 SIT,
– za strojni del: 8,971.300 SIT,
5,983.360 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 94 z dne 19. 11. 1999, Ob-15242.
OZG – OE ZD Radovljica
Št. 60-36/00
Ob-18571
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala
Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, 8000
Novo mesto.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ekonomsko najugodnejša ponudba: ustrezne reference, ugodna cena, sposobnost in usposobljenost ponudnika dela
izvesti kot javno naročilo zahteva.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Novograd, d.d., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja črpališča s
tlačnim vodom za kanalizacijski sistem
Sela pri Dolenjskih Toplicah.
7. Pogodbena
vrednost:
15,393.568,45 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
17,530.150,13 SIT, 15,393.568,45 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 92 z dne 12. 11. 1999, Ob-14768.
Komunala Novo mesto, d.o.o.
Št. 31
Ob-18601
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje, Ljubljanski potniški promet, d.o.o.,
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Ljubljana, Celovška cesta 160, tel.
18-22-500; faks 18-22-440.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: komisija
je prispele ponudbe ocenila v skladu z razpisno dokumentacijo z naslednjimi merili:
– cena: 50 točk,
– reference: 40 točk,
– rok izvedbe del: 10 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Rima, d.o.o., Dunajska 105,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija prostorov
potniške blagajne, Trdinova 3, Ljubljana, obsega izvedbo:
1. gradbenih del (rušitvena dela, zidarska dela),
2. obrtniških del (mizarska dela, dela
iz aluminija, steklarska dela, kamnoseška dela, slikarska dela),
3. instalacijskih del (elektro-instalacijska dela, strojno-instalacijska dela;
centralno ogrevanje in prezračevanje).
7. Pogodbena
vrednost:
16,913.987,40 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 8,732.493
SIT.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
20,156.334,25 SIT in 15,979.811,85 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 88 z dne 29. 10. 1999 in popravek v
Uradnem listu RS, št. 90 z dne 5. 11. 1999.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.,
Ljubljana
Ob-18644
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena in druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Omega Consult d.o.o., Pražakova 12, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava investicijskega programa za priključek Razdrto.
7. Pogodbena vrednost: 1,598.111 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,273.019 SIT, 1,598.111 SIT.
11., 12.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-18645
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,

Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana,
Einspielrjeva
6,
telefaks
136-97-46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na ponovni javni razpis se je prijavil samo eden od ponudnikov. Zato je
DARS d.d. v skladu s četrtim odstavkom
41. člena ZJN sprejel sklep, da se delo
odda s sklenitvijo neposredne pogodbe ob
upoštevanju določila 56. člena ZJN.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: AC
Vučja vas – Beltinci; izdelava projekta
obnove lokalnih cest na območju prizadetim z gradnjo AC Vučja vas – Beltinci.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-18646
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis za AC Kozina –
Klanec od km 7,5 do km 11,5; izvedba
kontrolnega piezometra ACR – 1/99, objavljen v Uradnem listu RS, št. 90/99 dne
5. 11. 1999, sta se prijavila dva ponudnika.
Po pregledu in oceni ponudb je bilo ugotovljeno, da je bila samo ena ponudba popolna. Glede na določilo prvega odstavka 41.
člena ZJN, DARS d.d. ni sprejel sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika in je po
drugem in tretjem odstavku 41. člena ZJN
sprejel sklep, da se razpis ponovi pod enakimi pogoji.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Kozina – Klanec
od km 7,5 do km 11,5; izvedba kontrolnega piezometra ACR – 1/99.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 90 z dne 5. 11. 1999.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-18647
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena in druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska 3,
5270 Ajdovščina.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: HC Izola – Jagodje;
varovalne ograje.
7. Pogodbena vrednost: 20,926.369
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,128.187,70 SIT, 20,926.369 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 19. 11. 1999.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov
o izidu razpisa storitev
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih
Ob-18481
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 18. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila: reference 60%, ponudbena cena 40%.
Utemeljitev: nobena od popolnih ponudb
ne ustreza zahtevam razpisne dokumentacije.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: odvod
odpadnih vod z območja naselij Babno,
Medlog, Ostrožno, Lopata, Gorica pri
Šmartnem, Slatina in Šmartno v Rožni
dolini, idejna zasnova, idejni projekt.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,735.000 SIT, 7,021.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 19. 11. 1999.
Mestna občina Celje
Št. 44/99
Ob-18482
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): po 18. členu zakona o
javnih naročilih.
3. Datum izbire: 15. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference, cena, lastni kadri.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Projekt MR Inženiring, d.d.,
Svetozarevska 10, Maribor.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava projektne dokumentacije za prenovo
objekta zapori na Metelkovi v mladinsko prenočišče.
7. Pogodbena vrednost: 8,449.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,662.000 SIT, 8,449.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71 z dne 3. 9. 1999.
Mestna občina Ljubljana
Št. 2415-99-001054/0
Ob-18483
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
I. tehnični del: reference ponudnika, angažiranost ponudnika, kadri ponudnika za
izvedbo, opremljenost ponudnika,
II. finančni del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– DDC, Družba za državne ceste, d.o.o.,
Tržaška c. 19a, Ljubljana,
– ZIL, SCP, Projekt, d.d. – joint venture.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: inženiring storitve pri realizaciji investicij na
državnih cestah.
7. Pogodbena vrednost:
– DDC, Družba za državne ceste, d.o.o.:
699,905.684 SIT,
– ZIL, SCP, Projekt, d.d. – joint venture:
111,580.794 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1.062,863.000 SIT, 996,285.000 SIT.
11., 12.
Direkcija RS za ceste
Št. 2415-99-001053/0
Ob-18484
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
I. tehnični del: materialno in finančno stanje ter opremljenost ponudnika, splošne izkušnje ponudnika glede na celoten obseg
storitev, kvalifikacije, izkušnje in zmožnosti
vodilnega osebja za celoten obseg storitev,
ISO 9001,
II. finančni del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: DDC, Družba za državne
ceste, d.o.o., Tržaška c. 19a, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: konzultantske storitve pri realizaciji investicij na državnih cestah.
7. Pogodbena
vrednost:
1.403,387.000 SIT.
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8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1.439,898.000 SIT, 1.403,387.000 SIT.
11., 12.
Direkcija RS za ceste
Št. 4
Ob-18485
1. Naročnik, poštni naslov: OŠ Vižmarje
Brod, Na gaju 2, 1210 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnitev pogojev iz 14. člena
javnega razpisa, Ob-16311 in navodil za
izdelavo ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za prevoze šolskih otrok OŠ Vižmarje
Brod v šolo in iz šole, za koledarski leti
2000 in 2001: School service – Šolski servis, d.o.o., Reboljeva 2, Ljubljana,
– za medkrajevne prevoze šolskih otrok
OŠ Vižmarje Brod, za koledarski leti 2000
in 2001: Kompas Holidays, d.d., Slovenska 36, 1000 Ljubljana,
– za mestne prevoze šolskih otrok OŠ
Vižmarje Brod, za koledarski leti 2000 in
2001: Javno podjetje, Ljubljanski potniški
promet, Celovška 160, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: prevozi osnovnošolskih otrok v šolo in iz šole
ter mestni in medkrajevni prevozi osnovnošolskih otrok.
7. Pogodbena vrednost: 6,800.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 98 z dne 3. 12. 1999, Ob-16311.
Osnovna šola Vižmarje Brod
Su 16/99
Ob-18543
1. Naročnik, poštni naslov: Okrožno sodišče v Celju, Prešernova 22, 3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 17. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel najvišje število točk
(cena, kvaliteta storitev, prevzem obstoječih delavk).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Panhygia, d.o.o., Čiščenje
in trgovina, Breg 133, Polzela.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvajanje storitev čiščenja poslovnih prostorov sodniške zgradbe in dobava sanitarnega materiala.
7. Pogodbena vrednost: 14,532.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,990.730 SIT, 14,532.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 92 z dne 12. 11. 1999.
Okrožno sodišče v Celju

Ob-18565
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27,
1420 Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): z javnim razpisom za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: najugodnejši ponudnik
je bil izbran dne 14. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je dosegel najvišje število točk iz meril: cena s plačilnimi
pogoji, reference in boniteta (donosnost,
solventnost, likvidnost).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidravlika Sekopt, d.o.o.,
Keršičev hrib 17, 1420 Trbovlje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvajanje narivanja in komprimiranja premoga z gradbeno mehanizacijo – buldožer
na deponiji premoga TET, d.o.o.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost je 13,000.000 SIT; vrednost urne
postavke je 6.400 SIT/h.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,000.000 SIT (7.400 SIT/h),
13,000.000 SIT (6.400 SIT/h).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 19. 11. 1999.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
Trbovlje
Št. 416-01-2/99
Ob-18563
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– najnižja cena
– plačilni pogoji
– reference

85%,
5%,
10%.

Ponudbe so bile točkovane v skladu z
merili iz razpisne dokumentacije. Izbran je bil
ponudnik, ki je dosegel najvišje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CSM, d.o.o., Gregorečeva
28, Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čiščenje poslovnih in pomožnih prostorov
Mestne občine Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 5,698.205,52
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,030.840 SIT, 5,698.205,52 SIT.
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS, št. 96 z dne
26. 11. 1999.
Mestna občina Ptuj
Št. 4042-19/99,9
Ob-18576
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kakovost storitev, konkurenčnost
cen, reference, plačilni roki in pogoji, strokovna usposobljenost delavcev, znanje tujega jezika. Ponudnik je izpolnjeval vse zahtevane pogoje glede kakovosti, strokovne
usposobljenosti, ponudil je ugodno ceno
ter najugodnejši plačilni rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Varnost Ljubljana d.d., Staničeva 41, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: opravljanje receptorske službe za obdobje 1 leta.
7. Pogodbena vrednost: 6,069.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,170.150 SIT in 6,069.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 94 z dne
19. 11. 1999, Ob-15110.
Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj
Št. 76/2000
Ob-18640
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica
Golnik - KOPA, Golnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca storitev brez omejitev.
3. Datum izbire: 24. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najniža končna vrednost predračuna (60 točk), reference (20 točk), certifikat kakovosti (20 točk).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Varnost Kranj, d.d., Bleiweisova 4, Kranj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvajanje fizičnega varovanja, receptorskih del
in obhodnih varovanj.
7. Pogodbena vrednost: 685.783 SIT
mesečno.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 919.632 SIT, 685.783 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 96 z dne 26. 10. 1999, Ob-15862.
Bolnišnica Golnik – KOPA
Št. 14/00
Ob-18715
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis storitev za
izbiro najugodnejšega ponudnika brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika oziroma ponudnikovega izvajalca del za izvedbo montažnih
del v 110 kV in 10 kV ali 20 kV stikališčih
RTP Elektro Ljubljane,

– zmožnost ponudnika oziroma ponudnikovega izvajalca za hkratno izvajanje del v
110 kV in 10 kV stikališču tega objekta.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ELMO, d.d., Vojkova ulica
58, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: montažna dela v RTP 110/10 kV Žale v Ljubljani.
7. Pogodbena
vrednost:
24,056.693,60 SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 4+1, ki je neveljavna.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,318.500 SIT, 24,056.693,60 SIT.
11., 12.
13.
Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 10/00
Ob-18745
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis storitev za
izbiro najugodnejšega ponudnika brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– višina premije,
– višina franšize,
– plačilni pogoji,
– reference,
– akontiranje škod.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zavarovalnica Triglav, d.d.,
Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zavarovalne storitve: požarno in strojelomno
zavarovanje premoženja in zavarovanje
odgovornosti naročnika za leto 2000.
7. Pogodbena vrednost: 347,681.034
SIT, vključno z davkom.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3 + 1, ki je
neveljavna.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 392,530.389 SIT, 347,681.034 SIT.
11., 12.
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila blaga
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih
Št. 3283
Ob-18426
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: 4. točka prvega odstavka 55. člena ZJN.
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3. Datum izbire: 3. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani dobavitelj je edini na trgu,
ki je sposoben ponuditi blago v določenem
obsegu.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ABB, Asea Brown Boveri,
d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija.
6. (a) Kraj dobave: Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– 1 kos omare zaščite A (REL-561),
– 1 kos omare zaščite B (7-SA-513).
7. Pogodbena vrednost: 36,946.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podatka.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 36,946.000 SIT, 36,946.000 SIT.
11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.,
Krško
Št. 3283
Ob-18663
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: 4. in 8. točka.
3. Datum izbire: 7. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): edini možni izvajalec na trgu.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ENC, d.o.o., Vodnikova
232, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: NE Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: inženirske storitve za izvedbo projekta Simulator modeliranje in
testiranje.
7. Pogodbena vrednost: 10,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,500.000 SIT, 10,500.000 SIT.
11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 821/00
Ob-180705
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: edina, primerna in razpoložljiva lokacija.
3. Datum izbire: 6. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): primerna in razpoložljiva lokacija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: KZ Agraria, z.o.o., Koper.
6. (a) Kraj dobave: Črni Kal.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: poslovni prostori v izmeri
42,58 m2.
7. Pogodbena vrednost: 6,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,000.000 SIT.
11.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
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ZJN-04-GD - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila gradbenih del
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila gradbenih del po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih
naročilih
Št. 351-05-60/99
Ob-18479
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: za izvedbo javnega naročila je usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo, ustreznimi strokovnimi kadri ali s
pravicami intelektualne lastnine (3. točka prvega odstavka).
3. Datum izbire: 11. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): edini usposobljeni ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Janez, d.o.o.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: nadgradnja obstoječega sistema pristopne kontrole na Kotnikovi 5.
7. Pogodbena vrednost: 1,996.532,02
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
Št. 351-05-60/99
Ob-18480
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: za izvedbo javnega naročila je usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo, ustreznimi strokovnimi kadri ali s
pravicami intelektualne lastnine (3. točka prvega odstavka).
3. Datum izbire: 12. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): edini usposobljeni ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Janez, d.o.o.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:
1. dograditev sistema tehničnega
varovanja za vlomno in požarno varovanje na Štefanovi 5,
2. nadgradnja obstoječega sistema pristopne kontrole na Štefanovi 5.
7. Pogodbena vrednost:
1. 879.075 SIT,
2. 2,863.383,64 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
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Št. 4-99
Ob-18568
1. Naročnik, poštni naslov: Klinični center Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 7. točki
prvega odstavka 55. členu zakona o javnih
naročilih.
3. Datum izbire: 10. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): Klinični center Ljubljana mora za
postavitev novega magnetno resonančnega
tomografa (MRT) ustrezno adaptirati prostor
na Kliničnem inštitutu za radiologijo. Glede
na karakteristike MRT ter ostale že obstoječe dejavnike je potrebno prostor adaptirati
v večjem obsegu, kot je naročnik predvideval. V skladu s pogodbo o dobavi MRT je
naročnik zavezan adaptirati prostor in prevzeti MRT v roku, ki naročniku narekuje, da
postopa po 55. členu ZJN. Naročnik je pridobil več ponudb ustreznih izvajalcev ter se
odločil, da izbere izvajalca, ki je usposobljen adaptirati prostor v skladu z zahtevami
ter je ponudil najnižjo ceno.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Bežigrad, d.d., Podmilščakova 24, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija prostora v
prizidku DTS Kliničnega inštituta za radiologijo.
7. Pogodbena vrednost: 16,559.638 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,105.569 SIT, 16,559.638 SIT.
11.
Klinični center Ljubljana

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih
Št. 3283
Ob-18573
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: 3. točka.
3. Datum izbire: 7. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): edini možni izvajalec na trgu, ki
razpolaga z ustreznimi strokovnimi kadri.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Tempre-Elektronika, Franc
Župan, s.p., Dolnja Prekopa 2, Kostanjevica na Krki.
Kraj dobave: NE Krško.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: inženirske storitve verifikacije, validacije
in nadzornih testiranj – aktivnosti I & C.
7. Pogodbena vrednost: 19,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,500.000 SIT, 19,500.000 SIT.
11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 186851
Ob-18641
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, Celje.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih:
3. Datum izbire: 7. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): predmet naročila je usposobljen
v celoti izvršiti edini možni izvajalec. Ima
dovolj strokovno usposobljenih kadrov, ustrezne reference in nudi ustrezen rok izvedbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ETRA 33, Šlandrova 10,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: obnova transformatorja 40 MVA v RTP Krško in 20 MVA v RTP Lava.
7. Pogodbena vrednost: 13,211.620
SIT oziroma 11,168.419 SIT.
8., 9. 10., 11.
Elektro Celje, d.d., Celje
Ob-18649
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks
136-24-47.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa – po 8. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: ZVNKD
Maribor je na osnovi določil 20. in 60. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Ur.
l. RS, št. 7/99) pooblaščen za izvajanje
arheolških pregledov, preiskav in raziskav
na območju Občine Maribor.
3. Datum izbire: 4. 1. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ZVNKD Maribor, Slomškov
trg 6, Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: obdelava arheoloških najdb na trasi HC
Slivnica-Fram-BDC: najdišče Spodnje
Hoče in Bohova.
7. Pogodbena vrednost: 6,696.627 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 4,349.352 SIT.
9. Število prejetih ponudb:1.
10., 11.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 403-8/99-3
Ob-18693
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna
uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Jesenkova 3, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): zbiranje predlogov.
3. Datum izbire: 28. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v postopku ocenjevanja popolnih ponudb je bila izbrana ponudba podjetja
SRC.SI družba za sistemske integracije, razvoj informacijske in računalniške tehnologije d.o.o. iz Ljubljane, ker najbolj ustreza
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objavljenim merilom, ima optimalno kombinacijo usposobljenosti, učinkovitosti in
ustreznosti predloga, roka dobave , ter reference, ki kažejo na usposobljenost za izvedbo javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SRC.SI družba za sistemske integracije, razvoj informacijske in računalniške tehnologije d.o.o., Tržaška 116,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava idejne rešitve za elektronsko obdelavo obrazcev za obračun DDV (zajem podatkov iz obrazcev, preverjanje pravilnosti vpisanih podatkov in shranjevanja
obrazcev v elektronski obliki) in preskušanja ponujenih rešitev na testnem vzorcu obrazcev.
7. Pogodbena vrednost: 1,606.500 SIT.
8. Število prejetih ponudb: 10.
9. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
10,695.184,50 SIT, 71.400 SIT.
11., 12.
Ministrstvo za finance

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za
dobavo blaga
Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih
Št. 15-05-21/1999-1403
Ob-18478
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
2. (a) Kraj dobave: Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1 in Novi trg 6, 8000
Novo mesto.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
7,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: tekom leta
2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Mestna občina Novo mesto, Urad podžupanje, Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 19. 1. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT plačajte na ŽR
Mestne občine Novo mesto, št.
52100-630-40115 pri APP Novo mesto;
dvig razpisne dokumentacije ob predložitvi
potrdila o plačilu.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 24. 1. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Mestna občina Novo mesto,
Urad podžupanje, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 1. 2000 ob 12. uri.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudbe kot
posamezni izvajalec lahko predložijo vse
pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so
registrirani za opravljanje razpisane dejavnosti. V primeru, da se predloži ponudba s
strani več izvajalcev (ponudnikov) skupaj, je
potrebno jasno opredeliti, kdo je glavni izvajalec, ki bo podpisnik pogodbe in kdo so
njegovi podizvajalci.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): kakovost materiala (tj. kakovost
blaga in skladnost s standardi, veljavnimi v
RS, kakovost storitev (tj. odzivni čas), celovitost ponudbe (tj. celovitost ponudbenega
asortimana), cena (tudi glede fiksnosti cen),
zaloge (tj. stalnost količinske zaloge za takojšnjo dobavo ob urgentnem naročilu).
9. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izbiri obveščeni do
4. 2. 2000.
10.
Mestna občina Novo mesto
Ob-18661
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom upokojencev Podbrdo, Podbrdo št. 33, 5243 Podbrdo, tel.
065/808-005 ali 065/808-170.
2. (a) Kraj dobave: organizacijske enote
Doma upokojencev v Tolminu, Podbrdu in
Petrovem Brdu.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in prehrambeno blago.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
15,000.000 SIT.
Predvidena količina blaga po skupinah
in podskupinah je razvidna iz razpisne dokumentacije.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 3. 2000
do 31. 12. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Dom upokojencev Podbrdo, Podbrdo št. 33, 5243 Podbrdo, računovodstvo.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 1. 2. 2000 – vse delovne dneve od 7. do 14.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT nakažite na žiro
račun št. 52030-603-31109, Agencija za
plačilni promet, enota Tolmin (na položnici
navedite svojo davčno številko) ali plačajte
na blagajni na sedežu naročnika ob dvigu
razpisne dokumentacije. V znesku je upoštevan DDV.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 7. 2. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom upokojencev Podbrdo,
Podbrdo št. 33, 5243 Podbrdo, tajništvo.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba za nabavo živil
– ne odpiraj” in številka objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti točen naslov pošiljatelja.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 2. 2000 ob 9. uri, v Domu upokojencev
Podbrdo, Podbrdo št. 33, 5243 Podbrdo,
v knjižnici.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
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bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna in civilna oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Dorica Dakskobler,
tel. 065/808-005.
Ponudniki bodo obveščeni o priznanju sposobnosti največ 10 dni po odpiranju ponudb.
10.
Dom upokojencev Podbrdo
Ob-18689
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna v ustanavljanju, Rakitna 96, 1352 Preserje, telefaks 061/365 00 51.
2. (a) Kraj dobave: Rakitna.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po
naslednjih skupinah:
1. mleko,
2. jajca,
3. slaščičarski izdelki,
4. kruh in pek. pecivo,
5. zamrznjeni izdelki iz testa,
6. sveže sadje in zelenjava,
7. zamrznjena zelenjava,
8. ribe in konz. ribe,
9. mlečni izdelki,
10. čaji,
11. meso in mesni izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
(c)
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna v ustanavljanju, Rakitna 96,
1352 Preserje.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 17. 1. 2000 do
28. 1. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT na žiro račun št.
50101-46790.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 3. 2. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna v ustanavljanju, Rakitna 96,
1352 Preserje.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 2. 2000 ob 14. uri, Rakitna.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: ni zahtevana.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji iz 40. člena ZJN, odzivni
čas, kontrola kvalitete, plačilni pogoji, najnižja cena.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: direktor dr. Anton Mravljak, tel.
061/3650-050.
10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: ni bila objavljena.
Mladinsko klimatsko zdravilišče
Rakitna v ustanavljanju, Preserje
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ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za
dodelitev naročila storitev
Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih
Ob-18692
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, telefaks 061/444-567.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:
A) vzdrževanje strojnih naprav:
– vzdrževanje turboagregatov,
– vzdrževanje tlačnih posod,
– vzdrževanje reducirnih postaj,
– vzdrževanje izmenjevalcev toplote,
– vzdrževanje ventilatorskih in kladivastih
mlinov,
– vzdrževanje ventilatorjev-ekshausterjev,
– vzdrževanje dodajalnikov premoga,
– vzdrževanje armatur (do 150 bar in do
temperature 530° C),
– varjenje sedežev ventilov s stelitnimi
ali celsitnimi materiali,
– vzdrževanje elektrofiltrov,
– vzdrževanje vročastih filtrov,
– vzdrževanje grobih in finih filtrov na črpališču hladilne vode,
– vzdrževanje visokotlačnih delov parnih
in vročevodnih kotlov,
– varjenje cevovodov,
– mehansko in kemično čiščenje kotlov,
– vzdrževanje ionskih izmenjevalcev v
procesu kemičnega čiščenja vode,
– vzdrževanje in nastavljanje varnostnih
armatur,
– vzdrževanje črpalk,
– vzdrževanje in zamenjava cevi v izmenjevalcih toplote,
– vzdrževanje transportnih naprav za premog, pepel in žlindro,
– vzdrževanje transportnih sredstev,
– vzdrževanje naprav za težko kurilno
olje.
Ocenjena vrednost je 140,000.000 SIT.
B) vzdrževanje elektro naprav:
– vzdrževanje in remonti generatorjev
(2 × 40 MVA, 1 × 63 MVA),
– vzdrževanje, previjanje in revizija
6 kV el. motorjev,
– izvajanje del za potrebe meritev regulacij, sistemov vodenja in telekomunikacij,
– elektroinstalaterska in montažerska
dela,
– izvajanje električnih meritev VN strojev
in naprav ter nastavljanje in preizkušanje el.
zaščit.
Ocenjena vrednost je 65,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, Toplarniška 19, 1000 Ljubljana.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: 3 leta.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, Komercialno-na-
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bavni sektor, soba št. 33, tel.
061/446-646.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 1. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 3.570
SIT na ŽR TE-TOL: 50103-601-16504, z
navedbo “Javni razpis za izvajanje strojnih in
elektro vzdrževalnih del”.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 14. 2. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000
Ljubljana.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 2. 2000 ob 10. uri v sejni sobi Termoelektrarne Toplarne Ljubljana.
8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: vse pravne oblike skladno z
zakonom o gospodarskih družbah.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni,
– da v preteklih treh letih pred pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso
bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem,
– da je poravnal davke in prispevke določene z zakonom, potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,
– da predloži BON1, BON2 ali BON3, ki
niso starejši od 30 dni,
– da ima garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% razpisane vrednosti,
– da ima izjavo banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 1% razpisane
vrednosti,
– da nudi 45 dnevni plačilni rok,
– da je v zadnjih dveh letih oskrboval
vsaj tri ponudnike z razpisano in ponujeno
storitvijo na energetskih objektih,
– da nudi dveurni odzivni čas za odpravo
havarij,
– da na zahtevo naročnika zagotavlja dežurne ekipe na domu,
– da izpolnjuje pogoje posebne strokovne usposobljenosti (razvidno iz razpisne dokumentacije),
– da zagotavlja opremljenost z delovnimi
napravami in stroji.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek se izvaja po 43. členu zakona o javnih naročilih.
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika: najnižja končna cena.
Potencijalni ponudniki lahko zahtevajo
podatke o razpisanih storitvah:
– za strojna vzdrževalna dela pri Antonu
Sajovec,
– za elektro vzdrževalna dela pri Antonu
Simončič.
11. Datum in številka objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: 30. 7. 1999.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Ob-18743
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Premogovnik Velenje, d.d., javno
podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska
78, Velenje, faks 063/869-152.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:
2.1. Vrsta storitve: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti za vrtalna dela na eksploatacijskem območju Premogovnika Velenje.
2.2. Opis: vrtalna dela, ki so predmet javnega razpisa obsegajo izdelavo treh
vrtin z naslednjimi tehničnimi parametri:
1. P-5r (strukturno-piezometrična vrtina):
– selitev, montaža, cevitev uvodne kolone in cementaža, priprava vrtine na E.K.
(elektro - karotažne) meritve, demontaža,
ureditev ustja vrtine in delovišča,
– vrtanje s kotalnim dletom premera
∅8 1/2" (215.9 mm) v kvartarju in pliocenu
do globine 280 m,
– vgradnja tehnične kolone 120 m,
– vrtanje s pridobivanjem jedra v pliocenu in triadni podlagi premera ∅ 101 mm
od globine 280 m do 425 m (145 m),
– vgradnja dveh merilnih sond na globine: 300 m in 424 m.
2. P-6r (strukturno-piezometrična vrtina):
– selitev, montaža, vgradnja in cementaža uvodne cevi, priprava vrtine za E.K.
meritve, demontaža, ureditev ustja vrtine in
delovišča,
– jedrovano v kvartarju in pliocenu
min. premer ∅ 101 mm od globine 0 m do
350 m (350 m),
– vgradnja in cementaža tehnične kolone dolžine 120 m,
– vgradnja merilnih celic na globine:
300 m in 348 m.
3. PM-7a/98 (strukturno-piezometrična vrtina):
– selitev, montaža, cevitev in cementiranje uvodne cevi, priprava vrtine na E.K.
meritve, demontaža, ureditev ustja vrtine delovišča,
– vrtanje s kotalnim dletom premera
∅ 8 1/2" (215.9 mm) v kvartarju in pliocenu do globine 400 m,
– vrtanje s pridobivanjem jedra v kvartarju in pliocenu premera ∅ 101 mm od
globine 400 m do 530 (130 m),
– vgradnja in cementaža tehnične kolone dolžine 120 m,
– vgradnja petih merilnih celic na globine: 130 m, 180 m, 210 m, 380 m in
413 m,
– vgradnja geotehničnega merskega
profila na globino 103 m.
2.3. Ocenjena vrednost naročila:
100,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: Velenje, Pridobivalni
prostor Premogovnika Velenje.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: 12
mesecev.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Premogovnik Velenje, d.d., javno podjetje za
pridobivanje lignita – Hidrogeološka služba,
Marko Mavec, univ. dipl. inž. rud., Partizanska 78, Velenje, soba 331, tel.
063/869-160-1587, faks 063/869-152,
e-mail: marko.mavec@rlv.si.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 14. 1. do
21. 1. 2000 od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 60.000 SIT, nakazilo na žiro račun: Premogovnik Velenje, d.d., žiro
račun št. 52800-601-23430 – virman.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 2. 2000 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Premogovnik Velenje, d.d.,
javno podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska 78, Velenje, Melita Božič, soba št.
240, tel. 063/8982 319 int. 1630, faks
063/869-152, e-mail: melita.bozic@rlv. si.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 2. 2000 ob 12. uri na naslovu: Premogovnik Velenje, d.d., javno podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska 78, Velenje,
Marko Mavec, univ. dipl. inž. rud., sejna
soba 221, tel. 063/869-160-1587, faks
063/869-152, e-mail: marko.mavec@rlv.si.
8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
(b) Merila za ugotavljanje in priznanje
sposobnosti so:
– tehnični kriteriji,
– kadrovski kriteriji,
– sposobnosti glede opreme,
– finančni kriteriji,
– pravdna zgodovina.
10., 11.
Premogovnik Velenje, d.d.

Javni razpisi
Popravek
Št. 414-06-01/99
Ob-18664
Občina Semič, Semič 14, Semič, na
podlagi objave v Uradnem listu RS, št. 102
z dne 17. 12. 1999, Ob-17090, objavlja
popravek javnega razpisa
za podelitev koncesije za distribucijo
omrežnega plina
V 3. točki javnega razpisa se popravi
alinea:
– garancija banke na prvi poziv v višini
1,000.000 SIT veljavno do 1. 4. 2000.
3.1. točka: Rok za oddajo ponudb na
javni razpis je 2. 2. 2000.
3.2. točka: Odpiranje ponudb bo javno
dne 3. 2. 2000 v sejni sobi Občine Semič
ob 12. uri.
Občina Semič
Ob-18835
Regionalni center za razvoj, d.o.o., Garancijski sklad za Zasavje, Cesta zmage
35b, Zagorje ob Savi, obvešča, da z dnem
17. 1. 2000 zapira razpis za dolgoročne
kredite ter garancije za dolgoročne kredite
za projekte malega gospodarstva, ki je bil
objavljen 26. 2. 1999 v Uradnem listu RS,
št. 26/99. Prav tako Regionalni center za

razvoj s tem dnem zapira razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne
kredite za projekte gospodarstva v Občini
Zagorje, ki je bil objavljen 13. 8. 1999 v
Uradnem listu RS, št. 66/99.
Vloge za kredite oziroma garancije bomo
sprejemali do datuma zaprtja. O razpisu za
leto 2000 bodo člani Garancijskega sklada
za Zasavje obveščeni v Uradnem listu RS.
Regionalni center za razvoj, d.o.o.,
Zagorje ob Savi
Št. 50/99
Ob-18506
Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Ljubljana, Trg OF 13, objavlja
obvestilo o razpisu
za prijavo sodelovanja pri novih
projektih evropskega programa
industrijsko-razvojnih raziskav EUREKA,
ki jih je objavil Sekretariat Programa EUREKA iz Bruslja v okviru obveznega
30-dnevnega kroženja vseh novih predlogov projektov med 26 evropskimi državami
- članicami EUREKE, pri katerih lahko sodelujejo tudi zainteresirane organizacije iz
Republike Slovenije, članice EUREKE:
1. E! 1959 “Neural odour system for
seafood and quality assessment - NOSYQA“
2. E! 2092 “Magnetic and acoustic imaging system - MAGIS“
3. E! 2123 “New generation of effective
hot forging equipment - GEFEST“
4. E! 2157 “Novel approaches for the
creation of non-immunogenic therapeutic
proteins - NIRAT“
5. E! 2163 “Equipment for oil spill contingency - OILSPILL“
6. E! 2202 “The use of biopolymers in
the development of an “artificial liver“ for
utilization in cases of liver failure - BIOPOLYMER“
7. E! 2207 “Drug discovery for neuromuscular diseases - MYOCONTRACT“
8. E! 2216 “In-line/on-line/oil-in-water
monitor for offshore uses based on time-resolved, laser-induced fluorescence OIW-MONITORING“
9. E! 2223 “Automatic system to catalogue, select the quality, brand and identify
leathers in tannery firms - MASTRIT
SKIN2002“
10. E! 2227 “Detection and prevention
of atmospheric electrical discharges (lightning) - PRE4VISTORM“
11. E! 2232 “Edition management middleware - MAGAPOOL 2000“
12. E! 2234 “Surface modification of
orthodontic wires and brackets - SOB“
13. E! 2236 “Gas turbine life prediction
- TULIP“
14. E! 2237 “Quality assurance in supply chain for car heaters - QHEAT“
15. E! 2243 “Automated determination
of phenotype-specific biological pathways
for drug discovery and agbio applications BIO-PATH“
16. E! 2249 “Computerised system for
early evaluation of cardiovascular disease
development using space medecine technology - EUROCARD“
17. E! 2253 “Design of a new catalyst
for the destruction of chlorinated hydrocarbons with the aid of chemometrical techniques - SMARTCAT“
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18. E! 2254 “Blue recording optical disk
- BLUESPOT“
19. E! 2255 “Risk management in urban drainage systems - simulation and optimisation - RISURSIM“
20. E! 2256 “Breaking the speed barrier in can-welding - HSCANMAKING“
21. E! 2259 “Vertical system integration
- VSI“
22. E! 2270 “New packaging process
for dairy products to be used in small and
medium-sized productions - DAIRY-PACK“
23. E! 2271 “Recycling of solvent-based strippers for semiconductor manufacturers -RECONSOL“
24. E! 2272 “Surface parallel sensitive
hall systems - SURPHASE“
25. E! 2274 “Identification of therapeutic substances active against multi-drug-resistant HIV - SAFE“
26. E! 2277 “Development of a new
probe card technology to test high density,
fine pitch silicon wafers - NEWTECT“
27. E! 2278 “R&TD for the wavebob
wave energy converter - WWEC“
28. E! 2280 “Innovative stone process
ecological cutting“
29. E! 2282 “Alternative forages for dairy
cows - GRASSMILK“
30. E! 2284 “Meristematic cleaning of
grapevine clones - GRAPEVINE“
31. E! 2286 “Energy surfaces in plastics - EASP“
32. E! 2288 “Computer aided orthopaedic care - MEDAC“
33. E! 2289 “Indexation of multimedia
flows - INDEXVISION“
34. E! 2290 “New range of axial and
centrifugal fans low noise emission and high
performance for industrial & tech application - PROPTECH“
35. E! 2291 “Production technologies
for super optical discs - OPTICAL STORAGE“
36. E! 2293 “Development of equipment
for burning large-volume batches of bio-waste - MULTIVALENT“
37. E! 2294 “Integrated machine guidance intruments IMAGIN“
38. E! 2295 “Electric traction system
for rail and road vehicles, using advanced
permanent magnet motor technology - TFM
TRACTION SYSTEM“
39. E! 2298 “Development of the methods for the reduce of vibrations and noise
of machines and devices - MRCHV“
40. E! 2299 “Multiplexed fibre optic sensor system for real time in-process measures based on fibre bragg grating technology
- MFOSS-FBGT“
41. E! 2300 “Research and development of construction and material parts of
fluid combustion chambers for solid fuel
combustion - LKH FK“
42. E! 2301 “Integral telemanagement
system for water - SIGA“
43. E! 2302 “New approaches to integrate molecular indirect selection into rape
seed breeding - NATISIM“
44. E! 2303 “Development of an infectious diseases screening system - OTDAVINCI“
45. E! 2304 “High-productivity direct
metal laser sintering - DICOMP“
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46. E! 2305 “Gas/liquid separation in
offshore exploration (inline-degasser) - DEGAS“
47. E! 2306 “Active noise cancellation
with electric components - ACTIVE ENCLOSURE“
48. E! 2308 “Constructed wetlands
(CW) for industrial waste water treatment
and water reuse - INDCONWET“
49. E! 2310 “Fuel tolerant gasifier - FUTOGA“
50. E! 2312 “Optimization of the genetic transformation and adventitious generation of apricot cultivars for sharka resistance - TRANSGENICOT2“
Vsi našteti predlogi projektov so v skladu z Eurekinimi pravili trenutno v 30-dnevnem kroženju, ki poteče 18. januarja
2000. Do tega roka je možno tudi prijaviti
interes za morebitno sodelovanje neposredno predlagatelju posameznega projekta, čigar naslov je razviden iz projektnega dokumenta.
Podrobnejše informacije o vključevanju
v objavljene predloge Eurekinih projektov
dobijo interesenti na MZT pri Albinu Babiču,
nacionalnem koordinatorju za EUREKO, po
telefonu
061/178-46-88,
faksu
178-47-19, e-pošta: albin.babic@mzt.si; pri
imenovanem dobijo interesenti tudi kopije
posameznih projektnih dokumentov na podlagi pisne vloge.
Sodelovanje pri projektih EUREKA temelji izključno na lastnih ali nacionalnih virih
financiranja, torej se lahko v načelu prijavijo
za sodelovanje pri posameznih projektih samo organizacije, ki razpolagajo s potrebnimi finančnimi sredstvi iz lastnih virov ali že
imajo ustrezne nacionalne raziskovalno-razvojne projekte.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
bo na podlagi javnega razpisa subvencioniralo sodelovanje slovenskih gospodarskih družb v objavljenih projektih v višini
do 25% vrednosti slovenskega deleža v
posameznem projektu, vendar največ v
znesku do 12,000.000 tolarjev letno na
projekt. V primeru sodelovanja več slovenskih gospodarskih družb pri istem Eurekinem projektu, se bo subvencija delila
po enakih kriterijih na vse sodelujoče organizacije.
Podrobnejše podatke o programu EUREKA lahko dobijo interesenti na internetu
http//www.eureka.be.
Ministrstvo za znanost
in tehnologijo
Ob-18706
Na podlagi določil 27. člena zakona o
raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91),
5. člena pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in
tehnološkega sodelovanja Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98 in
48/99), Sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o
znanstvenem in tehnološkem sodelovanju,
objavljen v Ur. l. RS, št. 17/96 in na podlagi protokola tretjega zasedanja skupnega
odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med državama z dne 14. 7. 1999,
Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana,
objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje slovensko-hrvaškega
znanstvenega sodelovanja v letih
2000, 2001 in 2002
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je: sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
bivanja) slovenskih in hrvaških raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte in sicer: krajši obiski do 12 dni in daljši
obiski od 1 - 3 mesecev.
3. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I);
– predlogi projektov se morajo navezovati na projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja oziroma na razvojno-tehnološke
projekte, financirane v okviru nacionalno-raziskovalnega programa (Ur. l. RS, št. 8/95),
ali s strani Ministrstva za znanost in tehnologijo sofinancirane mednarodne projekte;
– prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki se nanašajo na raziskave na
področjih ekologije in zaščite okolja, biotehnologije, novih materialov ter družboslovnih in humanističnih ved.
4. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vsebovati naslednje elemente:
– naslov projekta,
– podatke o prijavitelju,
– podatke o slovenskem in hrvaškem nosilcu projekta z referencami,
– podatke o drugih sodelujočih raziskovalcih in njihove reference,
– kratek življenjepis slovenskega in hrvaškega nosilca projekta z najpomembnejšimi publikacijami, ki se nanašajo na vsebino projekta,
– opis projekta.
5. Merila za izbiro so:
– kvaliteta predloga projekta,
– izvedljivost projekta,
– pomembnost projekta v mednarodnih
okvirih,
– uporabnost projekta v praksi.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 15,000.000 SIT.
7. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti. Predvideni rok začetka
izvajanja je julij 2000.
8. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako “Ne odpiraj, vloga na javni razpis za
sofinanciranje
slovensko-hrvaškega
znanstvenega sodelovanja v letih 2000,
2001 in 2002“, morajo vlagatelji dostaviti v
zaprtih ovojnicah na naslov: Slavi Krušič,
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Vloge morajo prispeti v glavno pisarno Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te vloge,
do vključno 31. marca 2000 do 15. ure.
9. V roku dostavljene in pravilno označene vloge bo odprla komisija za odpiranje
vlog 4. aprila 2000 v prostorih Ministrstva
za znanost in tehnologijo.
10. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni do konca junija 2000.

11. Hrvaški partner mora prav tako oddati prijavo na svojem pristojnem ministrstvu
(Ministrstvo za znanost in tehnologijo).
12. Razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji dvignejo vsak delavnik po objavi razpisa med 9. in 15. uro v tajništvu sektorja za
mednarodno znanstveno in tehnološko sodelovanje Ministrstva za znanost in tehnologijo, Ljubljana, Trg OF 13, tel.: 178 46 00,
oziroma je dostopna na internetu. Vse dodatne informacije pri Slavi Krušič (tel. 178
46 71).
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ob-18711
Na podlagi 27. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I) in 5.
člena pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98 in 48/99) ter
na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o
znanstvenem in tehnološkem sodelovanju,
objavljen v Ur. l. RS, št. 51/97, Ministrstvo
za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Trg Osvobodilne fronte 13, Ljubljana,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstveno-raziskovalnih projektov v
okviru slovensko-poljskega
znanstvenega sodelovanja v letih 2000
in 2001
1. Naziv in sedež proračunskega uporabnika: Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg Osvobodilne fronte 13, Ljubljana
2. Predmet razpisa je: sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
bivanja) slovenskih in poljskih raziskovalcev,
ki izvajajo skupne raziskovalne projekte in
sicer: krajši obiski do 12 dni in daljši obiski
od 1 - 3 mesecev;
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I) in pravilnikom o
financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
62/96, 11/98 in 48/99),
– predlogi projektov se morajo navezovati na projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, financirane v okviru nacionalno-raziskovalnega programa (Ur. l. RS, št.
8/95).
4. Merila za izbiro so:
– kvaliteta predloga projekta,
– izvedljivost projekta,
– pomembnosti projekta v mednarodnih
okvirih,
– da imajo končnega naročnika.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa je
12,000.000 SIT.
6. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti.
7. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je junij 2000.
8. Prijava na razpis mora vsebovati naslednje elemente:
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– naslov projekta,
– podatke o prijavitelju,
– podatke o slovenskem in poljskem nosilcu projekta,
– podatke o drugih sodelujočih raziskovalcih,
– načrt obiskov slovenskih in poljskih raziskovalcev za 2 leti,
– kratke življenjepise slovenskega in
poljskega nosilca projekta ter sodelujočih
raziskovalcev z najpomembnejšimi publikacijami, ki se nanašajo na vsebino projekta,
– opis projekta, (v prilogi),
– podpise obeh nosilcev projekta in direktorjev obeh ustanov.
9. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako “Ne odpiraj, vloga za javni razpis v
okviru slovensko-poljskega znanstvenega
sodelovanja 2000-2001“ morajo prijavitelji
dostaviti v 2 izvodih, v zaprtih ovojnicah na
naslov: Matjaž Koprol, Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg Osvobodilne fronte
13, 1000 Ljubljana.
10. Vloge morajo prispeti v glavno pisarno Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg
Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana, ne
glede na način prenosa pošiljke do vključno
24. marca 2000 do 15. ure.
11. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg Osvobodilne fronte 13, Ljubljana, dne 31. marca
2000.
12. Vloge bo odprla komisija za odpiranje vlog. Nepravočasnih in nepravilno
opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene. Izbor projektov bo opravil skupni slovensko-poljski odbor. O izbiri
bodo prijavitelji obveščeni po 3. zasedanju
slovensko-poljskega skupnega odbora,
predvidoma do junija 2000.
13. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo vsak delavnik po objavi razpisa med 9. in 15. uro v prostorih Ministrstva
za znanost in tehnologijo, Ljubljana, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana, v tajništvu soba 418, tel. 178-4600.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Št. 207
Ob-18620
Na podlagi 4. točke 3. člena odredbe o
načinu oddajanja subvencij, dotacij in drugih transferov iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/98), Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje nastanka učbenikov
za izbirne predmete v devetletni
osnovni šoli
1. Ime, naziv in sedež uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana. Kontaktna oseba: Vincenc
Filipčič, telefon: 300-51-00, e-mail: vincenc.filipcic@guest.arnes.si.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nastanka učbenikov in delovnih zvezkov
(v nadaljnjem besedilu: učnih gradiv) za izbirne predmete v devetletni osnovni šoli. Učno
gradivo za posamezen izbirni predmet v devetletni osnovni šoli je bodisi učbenik in delovni zvezek ali samo učbenik ali samo delovni zvezek. Učni načrti za izbirne predmete v devetletni osnovni šoli so navedeni na

internet naslovu: http://www.mss.edus.si/,
in sicer pod 9-letna osnovna šola - Izbirni
predmeti, sprejeti na sejah SSSI.
3. Razpisna dokumentacija
Interesenti lahko dvignejo dokumentacijo vsak torek in sredo od 10. do 12. ure in
od 13. do 14. ure na naslovu Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana, v tajništvu Oddelka za izobraževalno
tehnologijo, pri Ines Sikavica, I. nadstropje,
soba št. 112, telefon 300-51-69.
Skrajni rok, do katerega lahko ponudniki
dvignejo razpisno dokumentacijo, je
– za prvo odpiranje 2. 2. 2000 do
14. ure,
– za drugo odpiranje 16. 2. 2000 do
14. ure in
– za tretje odpiranje 22. 3. 2000 do
14. ure.
Ponudniki lahko dobijo vse informacije v
zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji tako, da najpozneje do
zgoraj navedenih skrajnih rokov za dvig razpisne dokumentacije pošljejo vprašanja v
zvezi z razpisom in razpisno dokumentacijo
na telefaks št. 300-51-99 oziroma na e-mail
naslov: vincenc.filipcic@guest.arnes.si
Ponudniki bodo odgovore na zastavljena
vprašanja prejemali sproti, najpozneje v roku 10 dni po prejemu vprašanja pri naročniku. Po zadnjem roku za pojasnila k razpisni
dokumentaciji za posamezno odpiranje pa
bodo ponudniki najpozneje v roku petih dni
prejeli vse odgovore na zastavljena vprašanja.
4. Splošni pogoji
Na ta razpis se lahko prijavijo založniki (v
nadaljnjem besedilu: ponudniki).
Ponudba kot tudi celotna ponudbena dokumentacija, razen reklamnega gradiva, mora biti izdelana in predložena v slovenskem
jeziku.
Ponudba bo veljavna v primeru, da ponudnik do predpisanega roka za oddajo ponudbe v javnem razpisu predloži vse dokumente, in sicer:
a) Krovno izjavo.
Vse gradivo v ponudbi, razen propagandnega gradiva, mora biti oštevilčeno. Krovna
izjava mora biti žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika ter mora
vsebovati izpolnjen razpisni obrazec 0, ki
vsebuje:
– navedbo števila strani, ki sestavljajo ponudbo,
– kazalo ponudbe z navedbo strani,
– izjavo ponudnika, da vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo
originalom, in
– izjavo ponudnika, da vse navedbe, ki
jih je podal v svoji ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju.
b) Podatke o ponudniku s fotokopijo
vseh registracijskih listov.
c) Obrazca BON1, BON2 ali obrazec
BON3, izdane največ 30 dni pred zaključkom razpisnega roka za oddajo ponudb.
d) Izpolnjen razpisni obrazec 1 iz dokumentacije za sofinanciranje nastanka učbenikov za izbirne predmete v devetletni osnovni šoli s podatki o ponudniku.
e) Izpolnjen razpisni obrazec 2 s podatki o učnem gradivu. Če se ponudnik prijavi
na razpis z več učnimi gradivi, mora za
vsako učno gradivo poleg razpisnega
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obrazca 2 priložiti tudi razpisni obrazec 3
in razpisni obrazec 4 ter obrazložitev koncepta oziroma vsebine učnega gradiva v
skladu s točko f).
f) Obrazložitev koncepta oziroma vsebine učnega gradiva.
g) Izpolnjen razpisni obrazec 3 s podatki
o avtorju/avtorjih učnega gradiva. Če je avtorjev več, lahko ponudnik fotokopira razpisni obrazec 3 tolikokrat, da navede vse avtorje posameznega učnega gradiva.
h) Izpolnjen razpisni obrazec 4 z razčlenitvijo terminskega načrta izdaje posameznega učnega gradiva.
i) Izpolnjen razpisni obrazec 5, ki je izjava, da se ponudnik strinja s pogodbo, priloženo dokumentaciji, in s posebnimi pogoji,
navedenimi v tej objavi.
j) Podpisan in parafiran razpisni obrazec
6, ki je osnutek pogodbe z založniki.
k) Izpolnjen razpisni obrazec 7 z navedbami referenc ponudnika.
l) Potrjen razpisni obrazec 8, v katerem
so navedena merila za izbor.
m) Propagandno in preostalo gradivo.
5. Merila za izbiro
Ministrstvo bo sofinanciralo nastanek največ dveh učnih gradiv (opredeljenih v 1.
točki razpisa) za posamezen izbirni predmet
v devetletni osnovni šoli, in sicer za naslednje izbirne predmete:
– Geografija - Življenje človeka na Zemlji
– Geografija - Raziskovanje domačega
kraja in varstvo njegovega okolja
– Glasbena vzgoja - Ansambelska igra
– Glasbena vzgoja - Glasbena dela
– Glasbena vzgoja - Glasbeni projekt
– Latinščina
– Logika
– Nemščina
– Verstva in etika I
– Verstva in etika II
– Verstva in etika III
– Angleščina
– Francoščina
– Španščina
– Italijanščina
– Prehrana - Načini prehranjevanja
– Prehrana - Sodobna priprava hrane
– Umetnostna zgodovina - Kaj nam govorijo umetnine
– Umetnostna zgodovina - Življenje, upodobljeno v umetnosti
– Umetnostna zgodovina - Oblika in slog
– Filozofija za otroke - Kritično mišljenje
– Filozofija za otroke - Etična raziskovanja
– Filozofija za otroke - Jaz in drugi
– Šport - Šport za zdravje
– Šport - Izbrani šport (atletika ali košarka, ...)
– Šport - Šport za sprostitev
– Astronomija - Sonce, Luna in Zemlja
– Astronomija - Daljnogledi in planeti
– Astronomija - Zvezde in vesolje
– Plesne dejavnosti - Ples
– Plesne dejavnosti - Ljudski plesi
– Plesne dejavnosti - Starinski in družabni plesi
– Informacijsko opismenjevanje
– Okoljska vzgoja I
– Okoljska vzgoja II
– Okoljska vzgoja III
– Projekti iz fizike in ekologije
– Projekti iz fizike in tehnike

Stran

266 / Št. 3 / 14. 1. 2000

– Retorika
Merila, ki bodo uporabljena pri ocenjevanju ponudb in izbiri najugodnejše ponudbe, so:
– koncept oziroma vsebina učnega gradiva,
– če je v okviru posameznega predmeta
oziroma predmetnega področja več izbirnih
predmetov, izdelava ponudbe za vse izbirne
predmete s tega predmeta oziroma predmetnega področja; pri tujih jezikih, ki se
poučujejo v več razredih, izdelava ponudbe
za vse razrede,
– reference avtorja/avtorjev na področju vzgoje in izobraževanja,
– rok izdaje posameznega prijavljenega
učnega gradiva (razpisni obrazec 4),
– reference založnika pri izdajanju učnih
gradiv.
6. Posebni pogoji
Ponudnik mora k učnemu gradivu pripraviti tudi priročnik za učitelje.
Ponudnik k rokopisu priloži že opravljene recenzije rokopisa (če jih ima) oziroma
načrt priprave učnega gradiva.
7. Okvirna sredstva
Ministrstvo za šolstvo in šport bo sofinanciralo nastanek posameznega učnega
gradiva s financiranjem avtorskega honorarja tako, da bo obračunalo avtorjevo delo na
način: avtorsko polo, ki obsega 30.000 tiskarskih znakov (skupaj z ločili in s presledki med besedami) ali 16 tipkanih strani (30
vrstic na stran v širini 62 tiskarskih znakov),
po ceni 65.000 SIT bruto.
Vrednost predmeta tega razpisa je
10,000.000 SIT.
8. Oddaja ponudb
Zaprte kuverte morajo ponudniki oddati
z jasno oznako in napisom “ponudba - ne
odpiraj”, s številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila, in sicer “Javni razpis za sofinanciranje nastanka učbenikov za izbirne predmete v devetletni osnovni šoli”.
Komisija bo upoštevala ponudbe, ki bodo pravilno prispele, in sicer:
– za prvo odpiranje do petka, 4. 2. 2000
do 12. ure,
– za drugo odpiranje do ponedeljka,
21. 2. 2000 do 12. ure, in
– za tretje odpiranje do petka, 24. 3.
2000 do 12. ure na naslov Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana, v vložišče, soba št. K1 v kleti
stavbe.
Če ponudnik ne bo opremil ponudbe
tako, kot je zgoraj navedeno, naročnik ne
nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe.
9. Trajanje razpisa
Ponudniki svoje ponudbe oddajo v dneh
in do rokov, ki so navedeni v 8. točki tega
razpisa, ter na način in naslov, kot je navedeno v 4. točki oziroma v tem razpisu.
10. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno, in sicer:
– prvo odpiranje v ponedeljek, 7. 2.
2000 ob 13. uri,
– drugo odpiranje v torek, 22. 2. 2000
ob 13. uri, in
– tretje odpiranje v ponedeljek, 27. 3.
2000 ob 13. uri v prostorih Ministrstva za
šolstvo in šport, Župančičeva 6/II, Ljubljana, v sejni sobi.
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11. Izbiranje ponudnikov
Komisija za izbor bo po odpiranju ponudb predala gradiva v nadaljnji pregled in
obravnavo in bo ponudnike o njihovi izbiri
obvestila predvidoma v roku 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-18567
Regionalna razvojna agencija Celje
d.o.o. in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje v sodelovanju z Banko Celje d.d.
razpisuje
kreditiranje samozaposlovanja
podjetnikov začetnikov in odpiranja
novih delovnih mest v malem
gospodarstvu
1. Predmet tega razpisa je kreditiranje odpiranja 16 delovnih mest na področju občin:
Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje pri
Planini, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško,
Mozirje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice,
Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče in Žalec.
2. Splošni pogoji: na razpis se lahko
prijavijo brezposelne osebe ali trajno presežni delavci, prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in gospodarski subjekti s področja malega gospodarstva
(če izpolnjujejo pogoje po 51. in 72. členu
zakona o gospodarskih družbah. Največje
skupno število zaposlenih pri gospodarskem subjektu ne sme presegati 50 zaposlenih.), ki se bodo samozaposlile oziroma
bodo zaposlili brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
3. Pogoji za dodeljevanje kreditov: interesenti, ki izpolnjujejo pogoje točke 2 tega razpisa, lahko zaprosijo pri samozaposlitvi oziroma zaposlitvi za kredit v višini
1,000.000 SIT za vsako delovno mesto.
Letna obrestna mera kredita znaša TOM +
2%, s triletno dobo vračanja in z možnostjo
šestmesečnega moratorija na odplačilo
glavnice. Stroške banke za odobritev posojila plača v celoti kreditojemalec.
4. Zavarovanje kredita: 50% kredita se
zavaruje z depozitom RRA Celje d.o.o. in
posojilojemalca, preostali znesek pa po pogojih za zavarovanje posojil Banke Celje d.d.
5. Drugi pogoji:
Razpis je odprt do izčrpanja sredstev.
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi Regionalne razvojne
agencije Celje d.o.o. in banke enkrat mesečno.
Vloge,ki bodo prispele po porabi sredstev, bodo obravnavane v sklopu naslednje
kvote, ki bo objavljena v okviru tega razpisa.
Regionalna razvojna agencija Celje
d.o.o. bo prosilce pisno seznanila z odločitvijo pristojnih organov v petnajstih dneh
po sprejemu odločitev.
Potrebno dokumentacijo in dodatne informacije lahko interesenti dobijo:
– Regionalna razvojna agencija Celje
d.o.o., Ulica XIV. divizije 14, 3 000 Celje,
– Območna obrtna zbornica Celje, Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje,
– Območna obrtna zbornica Laško, Savinjsko nabrežje 2, 3 270 Laško,

– Območna obrtna zbornica Slovenske
Konjice, Mestni trg 18, 3 210 Slovenske
Konjice,
– Območna obrtna zbornica Šentjur pri
Celju, Cesta Valentina Orožna 8, 3 230
Šentjur pri Celju,
– Območna obrtna zbornica Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 4, 3 240 Šmarje pri
Jelšah,
– Območna obrtna zbornica Mozirje, Savinjska cesta 43, 3 330 Mozirje,
– Območna obrtna zbornica Velenje,
Stari trg 2, 3 320 Velenje,
– Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec, Levstikova ulica 2, 3 310 Žalec,
– Sklad za razvoj obrti in podjetništva
Celje, Trg celjskih knezov 8, 3 000 Celje,
– Sklad za razvoj obrti in podjetništva
občine Žalec, Ul. Savinjske čete 5, 3 310
Žalec,
– Sklad za razvoj obrti in podjetništva
Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3 240
Šmarje pri Jelšah,
– Sklad za razvoj obrti in podjetništva
Šentjur, Mestni trg 10, 3 230 Šentjur,
– Sklad za razvoj obrti in podjetništva
Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3 210 Slovenske Konjice,
– Podjetniški center Rogaška Slatina
d.o.o., Ul. XIV: divizije 12, 3 250 Rogaška
Slatina,
– GIZ Podjetniški center Žalec, Ul. Savinjske čete 5, 3 310 Žalec,
– Lokalno podjetniški center Slovenske
Konjice, Škalska cesta 7, 3 210 Slovenske
Konjice,
– Zgornjesavinjski podjetniški center,
Savinjska cesta 39, 3 330 Mozirje.
Ob pridobitvi dodatnih sredstev se bo
objavila dodatna kvota razpoložljivih sredstev.
Regionalna razvojna agencija
Celje d.o.o.
Zavod RS za zaposlovanje
Št. 65-4/99
Ob-18700
Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370
Dravograd, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju športa v Občini Dravograd v
letu 2000
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– Športna zveza občine Dravograd,
– zasebniki in druge organizacije, ki so
registrirane za opravljanje dejavnosti v
športu,
– vrtec in šola.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Dravograd,
– da imajo usklajena pravila (statut) z novim zakonom o društvih (Ur. l. RS, št.
60/95),
– da imajo odločbo Upravne enote Dravograd o registraciji društva,
– da imajo plačano članarino in evidenco svojih članov za tekoče leto.
II. V letu 2000 bomo sofinancirali naslednje programe:
1. šport predšolskih in šoloobveznih
otrok:
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– interesne športne dejavnosti predšolskih otrok, zlasti dejavnosti v okviru programa športne značke “Zlati sonček” in “Krpan”,
– interesne športne dejavnosti šoloobveznih otrok, ki imajo značaj organizirane
redne vadbe, zlasti pa dejavnosti v okviru
programa športne značke “Zlati sonček” in
“Krpan”, tečaji plavanja in smučanja ter občinska šolska tekmovanja po programu,
– programe interesne vadbe otrok s posebnimi potrebami;
2. šport nadarjenih otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
– dogovorjene programe individualnih
športnih panog,
– dogovorjene programe kolektivnih
športnih panog,
– organizacijo večjih športnih prireditev,
ki imajo tekmovalni značaj;
3. športno-rekreativno dejavnost odraslih:
– organizirano strokovno vadbo odraslih
po dogovorjenem programu,
– organizacija množičnih športnorekreativnih akcij in prireditev;
4. kakovostni šport odraslih v individualnih športnih panogah, kolektivnih športnih
panogah in organizacijo športnih prireditev,
ki imajo tekmovalni značaj;
5. odprtje šolskih telovadnic ob sobotah
in nedeljah za izvajanje organiziranih športnih programov;
6. šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov;
7. večje športne prireditve:
– prireditev mora organizirati športno
društvo, klub ali športna zveza na območju
Občine Dravograd,
– iz proračuna se organizatorju sofinancira samo ena večja prireditev,
– prireditev mora biti najavljena vsaj mesec dni pred njeno izvedbo;
8. priznanja športnikom in športnim delavcem;
9. mednarodno sodelovanje na področju športa:
– potrebno je predložiti podatke o društvu, s katerim sodeluje in program sodelovanja;
10. športne prireditve posebnega pomena za Občino Dravograd;
11. investicije in investicijsko vzdrževanje:
– sofinancirali bomo nujna investicijsko
vzdrževalna dela na športnih objektih, ki so
v upravljanju Občine Dravograd, klubov ali
društev in tiste objekte, kjer poteka organizirana športna vadba.
III. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi kriterijev za sofinanciranje športnih programov v Občini Dravograd.
Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci,
ki opravljajo športno dejavnost neprofitno.
Za športna društva in klube, ki so člani
Športne zveze občine Dravograd, bo le-ta v
njihovem imenu kandidirala na razpis za pridobitev sredstev pod 1., 2., 3. točko druga
alinea, 6. in 8.
IV. Rok za prijavo je 14 dni po objavi v
Uradnem listu RS.
V. Prijave s predstavitvijo izvajanja posameznih programov pošljite v dveh izvodih v
zaprti kuverti na naslov: Občina Dravograd,
Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, s pripisom
“Javni razpis – šport”.

VI. Podrobne informacije in obrazce za
prijavo dobite na Športni zvezi Dravograd,
Marjan Pušnik, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, tel. 0602/84-436, vsak delovni dan
od 8. do 15. ure.
VII. Z izbranim izvajalcem bomo sklenili
pogodbe o sofinanciranju programov.
Občina Dravograd
Ob-18499
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
Brežice objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
1. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
– poslovni objekt Holijeva steza 1, Brežice s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, na delu parcela št. 630, k.o. Brežice, ZKV 367. Izklicna cena je po cenitvenem poročilu stalnega sodnega cenilca in
izvedenca gradbene stroke 8,128.629,70
SIT,
– stavba stare osnovne šole Bušeča vas,
površine 379,70 m2 s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem na parcelah številke:
243/1, 243/2, 244/3 in 153/2 k.o. Bušeča vas. Izklicna cena je po cenitvenem poročilu stalnega sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke 25,951.357,70 SIT.
2. Lastnik nepremičnin je Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
3. Prodajali bomo po sistemu “videno-kupljeno”.
4. Nepremičnine bodo bremen proste in
prepisane na kupca, ko bo kupnina v celoti
plačana.
5. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem in firmo v Republiki Sloveniji
in vse fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu.
Ponudniki morajo pred zaključenim rokom za oddajo ponudbe položiti varščino v
višini 5% od izklicne cene na žiro račun
prodajalca št. 51620-630-13063.
S potrdilom o plačani varščini se ponudnik izkaže pred začetkom odpiranja
ponudb. Brez potrdila o plačani varščini,
ponudnik ne more sodelovati na javnem
razpisu.
Predstavniki in pooblaščenci pravnih
oseb se morajo pred začetkom odpiranja
ponudb izkazati tudi z overjenim pooblastilom.
Varščina bo najboljšemu ponudniku vračunana v prodajno ceno, ostalim pa bo brez
obresti vrnjena najkasneje v 10 dneh po
odpiranju ponudb in obvestilu o izbiri najugodnejšega ponudnika.
6. Rok za zbiranje ponudb je 15. 2.
2000 do 12. ure na naslov Občina Brežice,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
7. Javno odpiranje ponudb bo 18. 2.
2000 v sejni sobi Občine Brežice, Cesta
prvih borcev 18, Brežice ob 12. uri.
8. Kriteriji pri izbiri kupcev: ponujena cena, rok plačila celotne kupnine in plačilni
pogoji.
9. Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v osmih dneh po uspe-
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šno zaključenem razpisu in poravnati celotno kupnino v roku enega meseca od dneva
podpisa pogodbe. Če zbrani ponudnik pogodbe v tem času ne sklene, izgubi pravico
do vračila varščine. Varščino zadržimo in
pogodbo razveljavimo tudi, če v roku enega
meseca po podpisu pogodbe zbrani ponudnik ne poravna celotne kupnine.
10. Izročitev nepremičnine in prenos
lastništva se bo opravil po plačilu celotne
kupnine in stroškov.
11. Davek na promet z nepremičninami
ter vse druge dajatve in stroške povezane s
prenosom lastništva plača kupec.
12. Vse informacije glede razpisa dobite
v Oddelku za gospodarske javne službe in
za gospodarske zadeve Občine Brežice ali
po telefonu 0608/62-050 interna 230 vsak
dan od 8. do 14. ure, kontaktna oseba je
Dragica Lazanski. Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Ponudbe sprejemamo v sprejemni pisarni Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice.
Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za prodajo
nepremičnin” in na katero nepremičnino se
nanaša.
Občina Brežice
Št. 39301/00029/1999
Ob-18569
Občina Hoče-Slivnica, Pohorska c. 15,
2311 Hoče, na podlagi 13. člena zakona o
lekarniški dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/92)
objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
lekarniških dejavnosti v Občini
Hoče-Slivnica
1. Na razpis se lahko prijavijo zasebniki,
ki izpolnjujejo pogoje iz 14. člena zakona o
lekarniški dejavnosti.
2. Kandidat mora prijavi priložiti predpogodbo oziroma pogodbo o najemu ali nakupu prostora, namenjenega za opravljanje lekarniške dejavnosti.
3. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo priporočeno ali osebno dostavijo na naslov: Občina Hoče-Slivnica, Pohorska c. 15, 2311
Hoče, z oznako “Javni razpis za podelitev
koncesije”.
4. Rok za prijavo je 20 dni po objavi.
5. O izbiri bomo kandidate predvidoma
obvestili v 30 dneh po izteku razpisnega
roka.
Občina Hoče-Slivnica
Ob-18740
Slovenska izseljenska matica razpisuje
natečaj
za organizacijo zaključne prireditve v
okviru “Srečanja v moji deželi 2000”,
osrednjega srečanja Slovencev po
svetu
Srečanje bo v nedeljo, 2. julija 2000.
“Srečanje v moji deželi” je sestavljeno iz
vrste prireditev, na katerih želimo Slovencem v domovini predstaviti življenje in delovanje Slovencev po svetu; obsega likovne
razstave, glasbene prireditve, okrogle mize,
simpozije, gostovanja izseljenskih kulturnih
skupin idr., v to pa se vključuje tudi tradicio-
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nalna Poletna šola slovenskega jezika. Temeljni namen srečanja je obojestransko
spoznavanje in navezovanje novih stikov. Zaključna prireditev pa je predvsem družabno
srečanje s kulturnim programom.
Pričakujemo, da bi organizacijo zaključnega “Srečanja v moji deželi” prevzela turistična društva, gostinska oziroma turistična
podjetja ali pravna oseba, ki lahko zagotovijo primerno urejen prostor v naravi z odrom
za kulturni spored, s prostornim parkiriščem, prostori za prodajo spominkov in z vso
možno gostinsko infrastrukturo.
Informacije in prijave sprejemamo 15 dni
po tej objavi, na naslovu: Slovenska izseljenska matica, Cankarjeva 1, 1000 Ljubljana, faks 061/125-1673. Za podrobnejše
informacije se lahko obrnete na v.d. glavnega tajnika SIM, Janeza Roglja, tel.
061/24-10-280.
Slovenska izseljenska matica

Objave
delniških družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala
Ob-18498
V skladu s 454. členom zakona o gospodarskih družbah, direktor družbe Julius
Meinl, Trgovina s kavo, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 21, Ljubljana, vpisane v sodnem
registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, v
registrski vložek št. 1/27483/00, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet s sklepom skupščine družbe z dne 23. 12. 1999. Osnovni kapital
družbe se iz dosedanjega v višini
62,250.000 SIT zmanjša za 60,150.000
SIT, tako da po zmanjšanju znaša
2,100.000 SIT.
Pozivamo vse upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
Julius Meinl, d.o.o., Ljubljana
Ob-18505
Družba Liko, d.d., Liboje, Liboje 26a,
3301 Petrovče, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
iz 96,871.000 SIT na 55,773.000 SIT,
ki ga je skupščina sprejela dne 11. 8.
1999.
Upnikom, katerih terjatve do Liko, d.d.,
Liboje, so nastale pred objavo tega sklepa,
če jih prijavijo v roku šestih mesecev od
objave tega sklepa, družba Liko, d.d., Liboje, nudi ustrezno zavarovanje, in sicer v primeru, da ne bi mogli biti poplačani oziroma
že sedaj niso zavarovani.
Liko, d.d., Liboje
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Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Št. 35/2000
Ob-18496
Na podlagi 7. poglavja 2. točke statuta
družbe Kostak, komunalno stavbno podjetje, d.d., uprava družbe sklicuje
6. sejo skupščine delničarjev
družbe Kostak, d.d., Krško,
ki bo v četrtek, dne 17. 2. 2000, ob 15.
uri, na sedežu družbe, Leskovška cesta 2a,
Krško.
Uprava predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev in imenovanje delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: skupščina izvoli
predsednika skupščine, dve preštevalki glasov ter imenuje notarja v vlogi zapisnikarja
po predlogu sklicatelja.
3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa uprave: potrdi se predlagani dnevni red.
4. Izvolitev in imenovanje članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev in seznanitev skupščine s predstavniki
delavcev v nadzornem svetu.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Nadzorni svet dužbe predlaga, da skupščina izvoli v nadzorni svet družbe Kostak,
d.d.:
– Rudolfa Mlinariča,
– Karla Vardijana,
– Branka Petana in
– Ivana Navoja
za mandatno dobo štirih let, in sicer s
pričetkom mandata 23. 2. 2000.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za predlagani dnevni red, vključno s predlogi sklepov, je na vpogled na
sedežu družbe v Splošno-kadrovskem sektorju pri Sonji Avsenak, vsak dan od 7. do
15. ure.
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge, ki morajo biti v pisni obliki in obrazloženi, vložijo v roku 7 dni od dneva objave
sklica skupščine, priporočeno po pošti ali
neposredno v tajništvu družbe. Za volitve
članov nadzornega sveta obrazložitev ni potrebna.
Seje skupščine se lahko udeleži vsak
delničar družbe sam ali po svojem pooblaščencu, ki je svojo udeležbo prijavil na sedežu družbe v pravni službi 3 dni pred zasedanjem skupščine z deponiranjem pooblastil
za zastopanje.
Zaradi sestavitve seznama udeležencev
prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo pol ure pred začetkom zasedanja v sprejemni pisarni na sedežu družbe, kjer bo potekala tudi seja skupščine, kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev ter da prevzamejo glasovalne
lističe in druga gradiva.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 16. uri. Skupščina bo takrat veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Kostak, d.d., Krško
uprava družbe

Št. 9
Ob-18501
Direktor Tovarne čevljev BOR, Dolenjske Toplice, d.d., Močile 1, 8350 Dolenjske Toplice, na podlagi zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 37. člena statuta
BOR, d.d., sklicuje
5. sejo skupščine,
ki bo dne 15. 2. 2000 ob 14. uri, na
sedežu družbe Tovarna čevljev BOR, Dolenjske Toplice, d.d., Močile 1, 8350 Dolenjske Toplice, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Branko Žibret, za preštevalki
glasov se izvoli Tončko Pižem in Vero Fink.
Skupščini prisostvuje notar.
3. Sprejem in potrditev poročila o poslovanju družbe za obdobje 1. 1. 1999 do
30. 9. 1999.
Predlog sklepa: skupščina potrdi poročilo o poslovanju družbe za obdobje 1. 1.
1999 do 30. 9. 1999 (izkaz uspeha za
navedeno obdobje ter bilanco stanja na dan
30. 9. 1999) ter revizorjevo poročilo.
4. Kritje izgube.
Predlog sklepa: izgubo na dan 30. 9.
1999 v višini 154.496 tisoč SIT družba krije v breme naslednjih katergorij kapitala:
9.325 tisoč SIT v breme rezerv družbe,
111.287 tisoč SIT v breme revalorizacijskega popravka kapitala, 33.884 tisoč SIT
v breme osnovnega kapitala družbe.
5. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa: kot posledica kritja izgube se zmanjša osnovni kapital družbe, in
sicer:
a) osnovni kapital družbe v višini
88,860.000 SIT, ki ga tvori 88.860 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo
za 1 delnico 1.000 SIT se zmanjša na
44,309.000 SIT.
b) osnovni kapital se zmanjša na način,
da se združita po dve obstoječi delnici v
eno delnico z nominalno vrednostjo 1.000
SIT. Osnovni kapital družbe tvori 44.309
navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo za 1 delnico 1.000 SIT.
c) pravico do zamenjave dveh obstoječih delnic za eno delnico ima vsak delničar,
ki je na dan zasedanja skupščine vpisan v
delniško knjigo družbe pri centralni klirinško depotni družbi – KDD. V primeru lihega
števila delnic pri posameznem delničarju se
v postopku zamenjave zaokrožuje navzdol.
d) preostanek kapitala v višini 10.487
tisoč SIT, ki je nastal kot razlika med kapitalom po kritju izgube in novim osnovnim kapitalom v višini 44,309.000 SIT se razporedi v rezerve družbe.
6. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se poveča z izdajo 78.671 novih delnic,
nominalna vrednost za 1 delnico je 1.000
SIT, prodajna vrednost za 1 delnico je
1.236,68 SIT, delnice se vplačajo s stvarnimi vložki, in sicer:
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a) obstoječi delničarji družbe se odpovedujejo prednostni pravici vpisa delnic v
novi izdaji, ki jo imajo na podlagi določil
ZGD,
b) 78.671 novo izdanih delnic vpišejo
upniki družbe, ki svoje terjatve do družbe
na dan 30. 9. 1999 konvertirajo v lastništvo
družbe na podlagi izglasovane prisilne poravnave,
c) sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe stopi v veljavo le v primeru, da bo
izglasovana prisilna poravnava družbe.
7. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa:
a) potrdijo se spremembe statuta v predlagani obliki,
b) spremembe čistopisa statuta kot posledico zmanjšanja in povečanja osnovnega
kapitala družbe potrdi nadzorni svet družbe
na podlagi vpisa spremembe osnovnega kapitala v sodni register,
c) spremembe statuta pod 7.a točko stopijo v veljavo le v primeru izglasovane prisilne poravnave nad dolžnikom, družbo.
8. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) člane nadzornega sveta se imenuje
po predlogu,
b) izvoljena člana postaneta člana nadzornega sveta, na podlagi veljavno izglasovanega
skupščinskega sklepa o spremembi statuta
družbe pod 7.a točko, na dan, ko stopi spremenjeni statut v veljavo. Mandat novoizvoljenima članoma nadzornega sveta traja od nastopa članstva, do konca mandata dosedaj imenovanim članom nadzornega sveta.
Glasovanje
Glasovalno pravico na skupščini lahko
uresničujejo tisti delničarji, ki so na dan zasedanja vpisani v knjigo delničarjev pri Klirinško-depotni družbi in se veljavno prijavijo na
skupščino. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci morajo svojo udeležbo na skupščini
prijaviti najkasneje tri dni pred zasedanjem.
Pooblastilo pooblaščencu mora biti pisno.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za
sejo skupščine v prostorih zasedanja skupščine eno uro pred pričetkom seje.
Kolikor ob prvem sklicu ne bo dosežena
vsaj 15% udeležba in s tem sklepčnost, bo
ponovno zasedanje (drugi sklic) istega dne
15. 2. 2000 ob 15. uri na sedežu družbe.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo
Predlog sklepov in predlagane spremembe statuta družbe so na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe, v tajništvu uprave,
v času od dneva sklica do dneva zasedanja,
vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
Tovarna čevljev BOR
Dolenjske Toplice, d.d.,
Dolenjske Toplice,
uprava
Ob-18652
Na podlagi 6.3. člena statuta družbe Fotona, d.d., Ljubljana, sklicuje predsednik
uprave družbe
3. skupščino delničarjev
delniške družbe Fotona, d.d,
ki bo dne 16. 2. 2000 s pričetkom ob
13. uri, na sedežu družbe - Stegne 7, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina družbe izvoli
predsednika skupščine, dva preštevalca glasov in potrdi notarja v skladu s predlogom
sklicatelja skupščine ter ugotovi sklepčnost
skupščine.
2. Obravnava in sprejem revidiranega letnega poročila družbe Fotona, d.d., Stegne
7, Ljubljana, za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme revidirano letno poročilo družbe Fotona, d.d., Stegne 7, Ljubljana za leto 1998 v
predloženi obliki.
3. Povečanje osnovnega kapitala družbe, odobreni kapital.
Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital družbe v znesku
1.304,384.000 SIT se poveča za
540,000.000 SIT tako, da po izvršenem
povečanju znaša 1.844,384.000 SIT. Za
znesek povečanja osnovnega kapitala družba izda 135.000 novih navadnih imenskih
delnic družbe z nominalno vrednostjo 4.000
SIT vsake delnice. Emisijska vrednost delnice je enaka njeni nominalni vrednosti.
Novo izdane delnice vpiše in vplača Republika Slovenija. Republika Slovenija vplača 135.000 navadnih imenskih delnic družbe
v
skupni
nominalni
vrednosti
540,000.000 SIT z odstopom svojih terjatev
družbi v višini 540,000.000 SIT, ki izvirajo iz
obveznic Republike Slovenije, izdanih in dodeljenih družbi v okviru vključitve družbe v
program prestrukturiranja podjetij (PPP).
Za povečanje osnovnega kapitala družbe na podlagi tega sklepa v višini
540,000.000 SIT se izključi prednostna
pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic.
b) Statut družbe se spremeni tako, da se
za 3.16 členom doda novi 3.17 člen, ki
glasi:
Upravo se pooblašča, da s soglasjem
nadzornega sveta poveča osnovni kapital
družbe za največ 160,000.000 SIT z izdajo
novih delnic za vložke (odobreni kapital).
Pooblastilo je izdano za primer, če se Republika Slovenija ali Slovenska razvojna
družba odločita za vplačilo novih delnic z
odstopom svojih terjatev družbi v višini do
največ 160,000.000 SIT.
Uprava družbe odloča o izključitvi prednostne pravice dosedanjih delničarjev do
vpisa novih delnic, izdanih na podlagi odobrenega kapitala.
c) S sprejemom tega sklepa se spremeni 6. sklep skupščine družbe o povečanju
osnovnega kapitala z dne 28. 1. 1999 (Notarski zapisnik notarke Nade Kumar št. SV 192/99 z dne 28. 1. 1999).
4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina družbe pooblašča nadzorni svet družbe za sprejem sprememb statuta družbe, ki zadevajo zgolj uskladitev njegovega besedila s sprejetimi in
uveljavljenimi odločitvami iz točke 3. dnevnega reda te skupščine družbe.
5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: prvi odstavek 6.4. člena
statuta se spremeni tako, da glasi:
Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred
predvidenim zasedanjem z objavo v dnevnem
časopisu Delo in na oglasni deski družbe.
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6. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: 4.3. člen statuta se
spremeni tako, da glasi:
Upravo sestavljajo 1 do 4 člani, od katerih se eden imenuje za predsednika uprave.
Sestavo uprave, pristojnosti članov uprave,
način odločanja uprave in način zastopanja
družbe s strani uprave oziroma njenih članov se določi s poslovnikom o sestavi in
delovanju uprave delniške družbe Fotona,
d.d, ki ga sprejme nadzorni svet družbe.
V členih 4.4., 4.5., 4.7. in 4.8. statuta
družbe se beseda “predsednik” nadomesti
z besedo: uprava.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila morajo biti pisna in dostavljena družbi
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pogoj za udeležbo na skupščini je, da
delničar prijavi svojo udeležbo najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine družbe in
sicer osebno v tajništvu družbe ali pisno s
priporočeno pošto.
Udeležence skupščine vabimo, da se pol
ure pred začetkom seje prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo seja. S podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
glasovalno kartico.
Glasovanje o vseh predlaganih sklepih
je javno.
Gradivo za skupščino družbe, skupaj s
predlogi sklepov, je na voljo na sedežu družbe pri Ireni Zdešar, vsak delavnik od 11. do
12. ure do zasedanja skupščine.
Če skupščina ob sklicani uri ne bo
sklepčna, se bo ponovila istega dne v istih
prostorih eno uro kasneje, to je ob 14. uri.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Fotona, d.d.
predsednik uprave družbe
mag. Matija Juvan
Ob-18717
Uprava delniške družbe Primož Trubar,
založništvo, d.d. Kranj sklicuje
9. skupščino družbe,
ki bo v torek, 15. februarja 2000 ob 15.
uri na sedežu družbe, Mirka Vadnova 6,
Kranj (knjižnica v poslovni stavbi Gorenjskega tiska – III. nadstropje – 312).
Če bo ob uri sklica zastopanega manj kot
15% osnovnega kapitala (manj kot 9.900
delnic), bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 15.30 v knjižnici Gorenjskega
tiska (III./312). Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Skladno z 29. členom statuta družbe Trubar, d.d. Kranj so glasovalni upravičenci vsi
delničarji, ki udeležbo na skupščini pismeno prijavijo pri direktorju družbe najkasneje
3 dni pred zasedanjem. V tem roku je treba
predložiti tudi morebitna pooblastila za zastopanje.
Predlog dnevnega reda 9. skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti;
– imenovanje notarja in komisije za izvedbo glasovanja;
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– določitev dnevnega reda.
Predlog sklepov:
– za sestavo notarskega zapisnika se
imenuje notar Vojko Pintar iz Kranja;
– v komisijo za izvedbo glasovanja se
imenujeta Daša Škofic Najdovski in Matjaž
Novak;
– potrdi se predlagani dnevni red skupščine.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila uprave za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo uprave z mnenjem nadzornega sveta za
leto 1998.
3. Razporeditev dobička.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
čisti dobiček poslovnega leta 1998
1,084.000 SIT z revalorizacijo do 31. 12.
1999 se razporedi v sklad za nakup lastnih
delnic.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
razpolago pri direktorju družbe vsak torek in
petek od 14. do 16. ure.
Trubar, d.d. Kranj
direktor: Edvard Jurjevec

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 456-14/99-10
Ob-18648
1. Koncentracija gospodarskih družb:
Intereuropa, mednarodna špedicija,
transport in pomorska agencija, d.d.,
Vojkovo nabrežje 32, Koper, ki jo zastopa predsednik uprave Jože Kranjc (v nadaljevanju: Intereuropa d.d.); in Luka Koper,
prekladanje, skladiščenje in druge pristaniške storitve, d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper, ki jo zastopa predsednik
uprave Bruno Korelič (v nadaljevanju: Luka
Koper d.d.);
ki se bo izvedla s spojitvijo družb priglasiteljic koncentracije v novo družbo GLS Globalni logistični servis, d.d. (v nadaljevanju GLS), katere dejavnost bo upravljanje
odvisnih družb, financiranje in razvoj ter
skupno nastopanje na trgu ter tiste skupne
strokovne dejavnosti, ki jih je racionalno
opravljati skupno, in ki bo skupaj z že ustanovljenimi in novo ustanovljenimi odvisnimi
družbami tvorila poslovni sistem s statusom holdinškega podjetja in v prvi fazi dejanskega koncerna; je skladna s pravili konkurence, če bodo izpolnjeni pogoji iz točke 2 izreka.
2. Dodatni pogoji, ki naj zagotovijo skladnost koncentracije s pravili konkurence:
– vsem zainteresiranim špediterjem, pomorskim agentom, skladiščnikom in drugim podjetjem v smislu določb ZPOmK, ki
opravljajo svojo dejavnost v pristanišču Koper, omogočiti opravljanje vseh dejavnosti
(špedicija, storitve pomorske agencije,
skladiščenje, maritimne storitve in druge
logistične storitve) pod enakimi pogoji kot
odvisnim podjetjem novoustanovljene družbe GLS;
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– omogočiti fizični dostop do pomolov
in druge infrastrukture (t.j. uporabo dovoznih poti in druge infrastrukture) pod
pogoji, ki jih določi Luka Koper d.d. oziroma njena pravna naslednica in odobri
Urad za varstvo konkurence v 60 dneh od
dneva objave izreka odločbe v Uradnem
listu RS.
Urad RS za varstvo konkurence
Št.: 3071-4/99-36
Ob-18829
1. Koncentracija družb PETROL in INA,
ki se bo izvršila z nakupom polovičnega
poslovnega deleža bodoče nove družbe,
ki jo bo INA ustanovila v skladu s slovensko
zakonodajo na osnovi izločitve dela premoženja, ki se nanaša na plinsko dejavnost, obstoječe družbe INTERINA, trgovina s tekočim naftnim plinom in naftnimi
derivati, d.o.o., Kotnikova 5, Ljubljana (v
nadaljevanju INTERINA), katere ustanovitelj in lastnik celotnega poslovnega deleža
je INA, je skladna s pravili konkurence pod
naslednjimi pogoji:
– da PETROL in INA skleneta pogodbo
o prodaji in nakupu poslovnega deleža v
bodoči novi družbi brez določb o ekskluzivni dobavi oziroma ekskluzivnem nakupu
utekočinjenega naftnega plina (v nadaljevanju: UNP), ki jih najdemo v priglašeni
predpogodbi o nakupu in prodaji poslovnega deleža v točkah 04.05.03, 05.01.02
in 05.01.03;
– da družbi PETROL in INA v pogodbo
o prodaji in nakupu poslovnega deleža v
bodoči novi družbi, ki jo bosta sklenili na
podlagi priglašene predpogodbe o nakupu
in prodaji poslovnega deleža, ali v kakšno
drugo pogodbo, ki bi se nanašala na dobavo UNP, ne bosta vključili določb, ki bi
neposredno ali posredno, same po sebi ali
v povezavi z drugimi določbami v pogodbi,
katerokoli od družb zavezovale smiselno
enako, kot bi jih zavezovale določbe v
predpogodbi
v
točkah
04.05.03,
05.01.02 in 05.01.03, v kolikor bi prišlo
do sklenitve pogodbe na podlagi priglašene predpogodbe;
– da družbi PETROL in INA ne bosta
sklenili ustnega dogovora (gentleman’s
agreement) v zvezi s pogodbo o prodaji in
nakupu poslovnega deleža v bodoči novi
družbi, ki jo bosta sklenili na podlagi priglašene predpogodbe o nakupu in prodaji
poslovnega deleža, ki bi neposredno ali
posredno, sam po sebi ali v povezavi z
določbami v pogodbi, katerokoli od družb
zavezoval smiselno enako, kot bi jih zavezovale določbe v predpogodbi v točkah
04.05.03, 05.01.02 in 05.01.03, v kolikor bi prišlo do sklenitve pogodbe na podlagi priglašene predpogodbe.
2. Družbi PETROL in INA morata poslati
Uradu v vednost veljavno sklenjeno pogodbo o nakupu in prodaji poslovnega deleža
v bodoči novi družbi, najkasneje v 8 dneh
od dneva sklenitve te pogodbe.
3. Družba INA mora Urad redno obveščati o prodanih količinah UNP na slovenskem trgu. Poročilo mora obsegati navedbo prodanih količin v tonah, kupce, datume dobav in cene za tono. Poročilo se

mora predložiti vsakih šest mesecev za preteklo obdobje, prvo poročilo pa se mora
predložiti po preteku šestih mesecev od
dneva sklenitve pogodbe o prodaji in nakupu poslovnega deleža v bodoči novi
družbi. Dolžnost predložitve poročila traja
dve leti od dneva sklenitve pogodbe oziroma tako dolgo, dokler bo imela INA solastniški delež v bodoči novi družbi, kolikor bo
INA svoj delež osvojila pred pretekom dveh
let od podpisa pogodbe.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave
po 42. členu zakona
o javnih glasilih
Ob-18704
1. Viri financiranja za izdajanje pokrajinskega tednika Dolenjski list so naročnina in kolportažna prodaja časopisa, objavljanje ekonomsko-propagandnih in drugih oglasov ter prihodki družbe od računalniške
grafične
priprave
drugih
časopisov in knjig.
2. Več kot 10% kapitala družbe, in sicer:
– 14,114% poslovnih deležev ima Andrej Bartelj, Novo mesto, Vidmarjeva 44,
ki ima tako 151 od skupaj 916 glasov pri
odločanju;
– 13,782% lastnih poslovnih deležev
ima Dolenjski list Novo mesto, d.o.o., Novo mesto, Germova ulica 4, ki po četrtem
odstavku 440. člena zakona o gospodarskih družbah iz naslova lastnih poslovnih
deležev ne more izvrševati glasovalne pravice.
3. Skladno s 30. in 32. členom družbene pogodbe in sklepom 7. skupščine družbe z dne 9. 4. 1999 opravlja poslovodske
posle družbe Dolenjski list Novo mesto,
d.o.o., direktor Drago Rustja.
Dolenjski list Novo mesto, d.o.o.
Ob-18742
Radio Glas Ljubljane, d.d., v skladu z
42. členom zakona o javnih glasilih objavlja naslednje podatke:
Radio Glas Ljubljane, d.d. – skrajšano: RGL, d.d., Cesta 24. junija 23, 1231
Ljubljana-Črnuče.
Matična številka: 5062438.
Vir financiranja: lastna sredstva družbe.
Lastniki, ki imajo več kot 10% kapitala
oziroma upravljalskih pravic: JA BI, d.o.o.,
Cesta 24. junija 23, 1000 Ljubljana, KB
Triglav, d.d., Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Martin Odlazek, Pečinska ulica 5, 1000
Ljubljana.
Direktor RGL, d.d.: Željko Miklič.
Člani nadzornega sveta RGL, d.d.: Alojz Skok, Staniša Nikolić, Miha Zupanc, Lenart Skok, Majda Juvan, Doris Vozny Potočki.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Razne objave
Ob-18735
Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana (dalje: SRD) izdaja v zadevi Ovojnica,
Podjetje za proizvodnjo kuvert, p.o.,
Ljubljana, na podlagi 2. odstavka 70. člena v zvezi s 3. odstavkom 4. člena zakona o
zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur.
l. RS, št. 30/98 in 12/99; dalje: ZZLPPO)
in 1. odstavka 202. člena zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. SFRJ, št.
47/86), sledeči
sklep
1. Začne se postopek likvidacije in prenehanje podjetja Ovojnica, Podjetje za proizvodnjo kuvert, p.o., s sedežem v Ljubljani,
Einspielerjeva 1, vpisanem pod vložno številko 061/10195100 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
2. Ugotavlja se, da se podjetje Ovojnica,
Podjetje za proizvodnjo kuvert, p.o., Ljubljana ni lastninsko preoblikovalo na podlagi
zakona o latninskem preoblikovanju podjetij
(Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93, 31/93 in 1/96)
ter da od leta 1995 ne opravlja nobene
dejavnosti in ne zaposluje delavcev.
3. Upniki morajo svoje terjatve do podjetja Ovojnica, Podjetje za proizvodnjo kuvert, p.o., Ljubljana prijaviti z vlogo (v 2 izvodih) in dokazili likvidacijskemu upravitelju v
30 dneh od dneva objave sklepa Slovenske
razvojne družbe, d.d., o prenehanju in likvidaciji podjetja na naslov Odvetnik Marko
Ravnik, Ljubljana, Dunajska 56.
4. Za likvidacijskega upravitelja se imenuje odvetnik Marko Ravnik, Ljubljana, Dunajska 56, ki podjetje zastopa in predstavlja
v pravnem prometu s tretjimi osebami, brez
omejitev. Likvidacijski upravitelj bo delo v
zvezi z likvidacijo podjetja Ovojnica, Podjetje za proizvodnjo kuvert, p.o., Ljubljana
opravljal na naslovu Ljubljana, Dunajska 56.
5. Ta sklep nadomešča sklep organa
upravljanja o likvidaciji iz druge alinee prvega odstavka 371. člena zakona o gospodarskih družbah.
Podjetje Ovojnica, Podjetje za proizvodnjo kuvert, p.o., Ljubljana, je registrirano pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko
reg. vl. 061/10195100. Družbeni kapital
podjetja Ovojnica, ki predstavlja 100% osnovnega kapitala podjetja je dne 1. 11.
1998 na podlagi prvega in tretjega odstavka 3. člena ZZLPPO prešel v last in upravljanje Slovenske razvojne družbe, d.d.
Navedeno dejstvo je Agencija Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo
(dalje: Agencija) ugotovila z odločbo št. LP
1599/0003/1998-TP z dne 13. 11. 1998.
Iz dokumentacije spisa lastninskega
preoblikovanja ter na podlagi kasneje pridobljene dokumentacije je razvidno, da podjetje ne opravlja dejavnosti in nima nobenega zaposlenega že od meseca aprila 1995.
Že pred navedenim datumom je imelo podjetje probleme z obratovanjem proizvodnje

na lokaciji Einspielerjeva 1, saj je bila s strani inšpekcijskega organa izdana prepoved
obratovanja na tej lokaciji. Posledično je
bila selitev proizvodnje neizogibna, še zlasti
ob upoštevanju vknjižene zastavne pravice
na predmetni nepremičnini v korist SKB banke, ki je bila kasneje tudi realizirana, s čimer
podjetje tudi nima več sedeža.
Dejstva, da podjetje Ovojnica, p.o., ne
opravlja nobene dejavnosti in da ne zaposluje delavcev ter posledično v podjetju
tudi ne obstojijo in ne delujejo organi
upravljanja podjetja, potrjujejo smotrnost
likvidacije. Likvidacija oziroma izbris podjetja iz sodnega registra pa je bil tudi končni cilj načina preoblikovanja podjetja po
27. členu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, to je preoblikovanje podjetja s prodajo vseh sredstev podjetja, ki
ga je podjetje predvidelo v programu lastninskega preoblikovanja. Takšen program
ni bil izveden, saj ni bila podpisana pogodba o prodaji vseh sredstev s takratnim
Skladom RS za razvoj.
Na podlagi določila 3. odstavka 4. člena ZZLPPO z dnem prenosa družbenega
kapitala v last in upravljanje Slovenske razvojne družbe prenehajo pravice in obveznosti Agencije pri izbiri in izvedbi postopkov lastninskega preoblikovanja. V istem
odstavku zakon tudi določa, da Slovenska
razvojna družba vstopi v postopke lastninskega preoblikovanja oziroma likvidacije
podjetij na mesto Agencije. Na podlagi 70.
člena ZZLPPO uvede Agencija oziroma po
prehodu družbenega kapitala Slovenska
razvojna družba, v primerih ko podjetje ni
usklajeno z ZGD, postopek likvidacije. Postopek likvidacije se izvede po pravilih določenih v 70. členu navedneega zakona, v
katerem je tudi določeno, da sprejeti sklep
nadomesti sklep skupščine o prenehanju
družbe po 371. členu ZGD. Tako je podlaga za sprejem sklepa o uvedbi likvidacije v
70. členu ZZLPPO.
V skladu z določilom 374. člena zakona
o gospodarskih družbah je Slovenska razvojna družba s tem sklepom imenovala tudi
likvidacijskega upravitelja, ki je zavezan podati tudi pisno izjavo, da bo vestno in pošteno opravljal vse naloge v zvezi z likvidacijo.
Ker za podjetje Ovojnica, Proizvodnja kuvert, p.o., Ljubljana ne obstojijo pogoji za
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah je izrek utemeljen.
Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper ta sklep je v roku 15 dni od dneva
vročitve dovoljenja pritožba na Ministrstvo
za ekonomske odnose in razvoj Vlade RS v
Ljubljani. Pritožba se vloži ali poda ustno na
zapisnik pri organu, ki je izdal ta sklep.
Slovenska razvojna družba,
d.d., Ljubljana
Št. 032-08-1/99
Ob-18502
Na podlagi 51. člena zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94 –
odločba US, 45/94 odločba US, 57/94,
14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 –
obvezna razlaga, 9/96– odločba US,
39/96 – odločba US, 44/96 – odločba
US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in smiselni uporabi uredbe o odprodaji, oddaji ali
zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 52/98) in
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sklepa občinskega sveta z dne 22. 12.
1999, Občina Prevalje objavlja
ustno javno dražbo
za odprodajo nepremičnine na Lešah
Predmet prodaje je nezazidano stavbno
zemljišče parc. št. 354/2 – njiva v izmeri
590 m2, vpisano pri vl. št. 23, k.o. Prevalje,
v lasti Občine Prevalje.
Izklicna cena je 1,046.542 SIT. Najnižji
znesek višanja je 10.000 SIT.
Ustna javna dražba bo izvedena dne
31. 1. 2000 ob 12. uri, v prostorih sejne
sobe Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje, II.
nadstropje.
Pogoji:
Na javni dražbi lahko sodelujejo vse fizične osebe, državljani RS in pravne osebe
s sedežem v RS, ki položijo kavcijo v višini
10% izklicne cene. Kavcijo je potrebno položiti na ŽR 51830-630-26016, dražitelj pa
se mora pred pričetkom ustne javne dražbe
izkazati s potrjenim nalogom za prenos oziroma s potrdilom, da je kavcija plačana.
Kavcija bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, neuspelim pa bo brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končani javni
dražbi.
Dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe predložiti še potrdilo o državljanstvu
(overjena fotokopija), ali izpisek iz sodnega
registra, davčno številko in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih ter lastno izjavo o
plačanih zapadlih obveznostih do svojih upnikov.
Pooblaščenci, ki bodo zastopali dražitelja, morajo predložiti pisno pooblastilo za
zastopanje in draženje.
Dražitelji, ki ne dokažejo izpolnjevanja
vseh zahtevanih pogojev, se izločijo že na
začetku dražbe.
Nepremičnina je naprodaj po načelu videno-kupljeno.
Izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dneh
po opravljeni javni dražbi skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo.
Plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev nepremičnine v last in posest, rok
plačila ne sme biti daljši od 8 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v
predpisanem roku, bo prodajni postopek
razveljavljen in kavcija zadržana.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin plača kupec.
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
Ogled nepremičnine, ki je predmet javne dražbe je možen vsak delovni dan do
dne odpiranja pondub, med 9. in 12. uro,
po predhodni najavi na Občini prevalje, tel.
346-10-14. Interesenti lahko dobijo vse dodatne informacije v zvezi s to javno dražbo
na isti tel. št.
Občina Prevalje
Ob-18703
Škrinjar Vladimir, s.p., Cenilstvo in inženiring, Ragovo 21, 8000 Novo mesto, preneha s poslovanjem dne 30. aprila 2000.
Cenilstvo in inženiring
Škrinjar Vladimir, s.p., Novo mesto
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Izgubljene listine
preklicujejo
Ob-18577
Splošna bolnišnica Maribor preklicuje
štiri pravokotne štampiljke velikosti 70 × 25
mm z naslednjo vsebino:
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MARIBOR,
KLINIČNI ODDELEK ZA PEDIATRIJO, MARIBOR, ENOTA ZA HEMATOLOGIJO, 1;
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MARIBOR,
KLINIČNI ODDELEK ZA PEDIATRIJO, MARIBOR, ENOTA ZA ENDOKRINOLOGIJO IN
METABOLNE BOLEZNI,
1; SPLOŠNA BOLNIŠNICA MARIBOR,
KLINIČNI ODDELEK ZA PEDIATRIJO, MARIBOR, ODSEK ZA NEVROLOGIJO IN
PEDOPSIHIATRIJO,
1; SPLOŠNA BOLNIŠNICA MARIBOR,
KLINIČNI ODDELEK ZA PEDIATRIJO, MARIBOR; ENOTA ZA NEVROLOGIJO, 1.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Maslič Rudolf, Lokev 152, Lokev, priglasitveni list, opravilna št. 48-0853/95, izdan dne 1. 1. 1995. gnb-15295
Osmič Meho s. p., Baznikova ulica 19,
Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 30349/1447/00-38/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnh-15439
Rozman Saša, IX. korpus 45, Solkan,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
058710/3426/01-37-1996, izdana dne
11. 6. 1996. gnk-15315
Slobodnik Vesna, Slamna vas 15, Metlika, priglasitveni list, opravilna št. 34026994,
izdan dne 1. 5. 1998. gnt-15527
Šorgo Aldo, Cesta borcev 4, Bertoki,
Koper - Capodistria, obrtno dovoljenje, št.
in odločbo o obrtnem dovolenju, št.
016500/0347/00-27/1995. gno-15657
Tanšek Stanko, Senovica 31, Šmarje pri
Jelšah, priglasitveni list, opravilna št.
054-828-95. gnk-15711
Zrnec Andraž, Obrtniška cesta 4, Grosuplje, priglasitveni list, opravilna št.
09-0793/95. gnp-15281

Potne listine
Štampiljke
Anzeljc Marjan, Lemutova ulica 14, Nova
Gorica, štampiljko velikosti 45 x 15 mm, z
napisom Ines rent-a-car d.o.o., Ul. bratov
Kunovarjev 6, Slo -1000 Ljubljana.
gnd-15397

Priglasitveni list
Bevc Marko s.p., Resslova 4, Novo mesto,
priglasitveni
list,
opravilna
št.
038/0706-94, izdan dne 1. 8. 1994.
gne-15292
Imamovič Zlatko, Plavje 13, Škofije, obrtno dovoljenje, št. 17/II/3-1995/96.
gnd-15293
Kočevar Vida s.p., Dragomlja vas 2/a, Suhor, priglasitveni list, opravilna št. 34021294,
izdan dne 27. 12. 1994. gno-15407
Kolbl Boris, Prežihova 4, Murska Sobota, priglasitveni list, opravilna št. 36301/95,
izdan dne 15. 2. 1999 pri DURS Murska
Sobota. gnn-15408
Kravcar Jože s.p., Škovec 14, Velika
Loka, priglasitveni list, opravilna št.
057-0637-97, izdan dne 1. 2. 1997.
gnx-15723
Kremesec Anton, Ul. 1. maja 6, Metlika,
priglasitveni list, opravilna št. 34031195,
izdan dne 2. 1. 1995. gnd-15543
Lamovšek Andrej, Na gmajno 22, Rogoza, Miklavž na Dravskem polju, priglasitveni
list, opravilna št. 064-2516. gns-15528
Malnarič Anton, Sela pri Semiču 3/c,
Semič, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
015568/0498/00-15/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnb-15645
Mandelj Nevenka, Bartlova ulica 3, Šmartno pri Litiji, priglasitveni list, opravilna št.
06-1432/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gnm-15509

Andrić Marijana, Sela pri Šmarju 4/a,
Grosuplje, potni list, št. BA 759729, izdala
UE Grosuplje. gnt-15677
Anzeljc Marjan, Lemutova 14, Nova Gorica, potni list, št. AA 780451, izdala UE
Nova Gorica. gnt-15702
Anzeljc Marjan, Lemutova 14, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
20743, izdala UE Nova Gorica. gnu-15701
Anželj Ivan, Plečnikova ulica 5, Maribor,
potni list, št. AA 913292, izdala UE Maribor. gnz-15771
Avčin Urška, Trnje 10, Pivka, potni list,
št. BA 847138, izdala UE Postojna.
gns-15778
Bajuk Maria Veronica, Pleteršnikova 30,
Ljubljana, potni list, št. BA 703299, izdala
UE Ljubljana. gnd-15693
Bokša Srečko, Trgovišče 61, Velika Nedelja, potni list, št. AA 481714, izdala UE
Ormož. gnd-15697
Boruta Boštjan, Hotimirova ulica 7, Ljubljana, potni list, št. BA 731938, izdala UE
Ljubljana. gnd-15818
Brufach Gabrijel, Koprska 2 a, Ljubljana, potni list, št. AA 110563, izdala UE
Ljubljana. gnc-15794
Centa Primož, Stritarjeva 5, Vir, Domžale, potni list, št. BA 174982, izdala UE Domžale. gnu-15326
Cucek Anton, Gornja Košana 10, Košana, potni list, št. AA 72023, izdala UE Postojna. gnu-15376
Čop Iztok, Studenčice 4/a, Lesce, potni
list, št. BA 544460, izdala UE Radovljica.
gnw-15574
Ćosić Dalibor, Brodarska 8, Litija, potni
list, št. BA 847671, izdala UE Litija.
gnn-15587
Djaković Milan, Cesta 1. maja 69, Kranj,
potni list, št. BA 868609, izdala UE Kranj.
gnd-15768
Djaković Nada, Cesta 1. maja 69, Kranj,
potni list, št. BA 868815, izdala UE Kranj.
gnf-15766

Dukarič ivan, Kraigherjeva 1, Lenart v
Slov.goricah, potni list, št. BA 535174, izdala UE Lenart. gng-15565
Frkač Jože, Frana Kovačiča 5, Maribor,
potni list, št. AA 122542, izdala UE Maribor. gnf-15366
Gaberc Matjaž, Trg Rivoli 6, Kranj, potni
list, št. AA 765469, izdala UE Ljubljana.
gne-15467
Gašperlin Zdenka, Planina 71, Kranj, potni list, št. BA 473159, izdala UE Kranj.
gns-15753
Gorjup Janica, Štihova 5, Maribor, potni
list, št. AA 61387, izdala UE Maribor.
gnw-15624
Grah Gordana, Kopališka ulica 14, Slovenj Gradec, potni list, št. BA 192635, izdala UE Slovenj Gradec. gnb-15570
Hajdič Adam, Ljubljanska 83, Domžale,
potni list, št. AA 325078, izdala UE Domžale. gnu-15751
Horvat Štefan, Melinci 118, Beltinci, potni list, št. BA 432477, izdala UE Murska
Sobota. gnd-15668
Huseinović Nazlija, Cesta Jaka Platiše
1, Kranj, potni list, št. BA 067904, izdala
UE Kranj. gng-15669
Ivanič Srečko, Gotska 9, Ljubljana, potni
list, št. AA 10178, izdala UE Ljubljana.
gnf-15691
Jambrovič Josip, Ulica Svobode 24, Miklavž na Dravskem polju, potni list, št. BA
874942, izdala UE Maribor. gnz-15621
Jarc Marko, Repnje 20, Vodice, potni
list, št. BA 797935, izdala UE Ljubljana.
gnf-15666
Jarc Meta, Danile Kumar 9, Ljubljana,
potni list, št. AA 768835, izdala UE Ljubljana. gnb-15470
Jarc Sara, Danile Kumar 9, Ljubljana,
potni list, št. BA 497425, izdala UE Ljubljana. gnz-15471
Jelen Sobočan Breda, Prijateljeva 15,
Ljubljana, potni list, št. AA 937927, izdala
UE Ljubljana. gno-15432
Jelenc Danilo, Kocjančičeva 2, Ankaran
- Ankarano, potni list, št. AA 208447, izdala
UE Koper. gnv-15450
Jež Damjan, Slap ob Idrijci 53, Slap ob
Idrijci, potni list, št. AA 363740, izdala UE
Tolmin. gne-15567
Kaučič Tomaž, Polička cesta 4, Gornja
Radgona, potni list, št. BA 739814, izdala
UE Gornja Radgona. gnv-15375
Kocić Milan, Mlakarjeva ulica 24, Kranj,
potni list, št. BA 200444, izdala UE Kranj.
gnj-15812
Kofol Radenka, Palmejeva 22, Ljubljana, potni list, št. BA 206957, izdala UE
Ljubljana. gne-15767
Kokl Nana, Celovška 140, Žabnica, potni list, št. AA 872357, izdala UE Ljubljana.
gni-15338
Kozomara Jelka, Koprska ulica 25, Izola
- Isola, potni list, št. AA 508208, izdala UE
Izola. gny-15576
Krajnc Marjan, Trčova 275, Maribor, potni list, št. BA 699675, izdala UE Maribor.
gnf-15616
Krasnići Leon, Hardek 4, Ormož, potni
list, št. BA 730015, izdala UE Ormož.
gnn-15358
Kreculj Predrag, Levičnikova ulica 8, Ljubljana, potni list, št. AA 457341, izdala UE
Ljubljana. gns-15453
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Lešič Pavo, Šmihel 5, Pivka, potni list, št.
AA 414816, izdala UE Postojna. gnp-15706
Levpušček Nevenka, Ozeljan 97/a, Šempas, potni list, št. BA 177771, izdala UE
Nova Gorica. gnk-15686
Luznik Rebeka, Ul. Albina Rejca 10, Tolmin, potni list, št. BA 519658, izdala UE
Tolmin. gnf-15566
Makuc Nataša, Kidričeva ulica 43, Koper - Capodistria, potni list, št. BA 511615,
izdala UE Koper. gni-15588
Mali Andraž, Sveteljeva ulica 17, Šenčur, potni list, št. BA 650620, izdala UE
Kranj. gno-15482
Mali Andreja, Sveteljeva ulica 17, Šenčur, potni list, št. AA 707792, izdala UE
Kranj. gnq-15480
Mali Roman, Sveteljeva ulica 17, Šenčur, potni list, št. AA 140902, izdala UE
Kranj. gnr-15479
Mali Živa, Sveteljeva ulica 17, Šenčur,
potni list, št. BA 650627, izdala UE Kranj.
gnp-15481
Marjanović Nenad, Smokuč 32/a, Žirovnica, potni list, št. BA 266556, izdala UE
Jesenice. gnx-15498
Markovič Marko, Baredi 17, Izola - Isola, potni list, št. AA 568064, izdala UE Izola. gnh-15364
Marušič Metka, Opatje selo 27 cj, Miren, potni list, št. BA 531296, izdala UE
Nova Gorica. gnz-15371
Matiči Leon, Miklošičeva ulica 10, Ptuj,
potni list, št. BA 862580, izdala UE Ptuj.
gnb-15620
Matići Klaudia, Miklošičeva ulica 10,
Ptuj, potni list, št. BA 862499, izdala UE
Ptuj. gnf-15491
Maver Ljuba, Cankarjeva 36, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
133614, izdala UE Nova Gorica.
gnd-15568
Mavrič Danilo, Plešivo 36/a, Dobrovo v
Brdih, maloobmejno prepustnico, št. AI
65164, izdala UE Nova Gorica. gnl-15685
Mavrin Majda, Mazovčeva pot 100, Ljubljana, potni list, št. BA 498474, izdala UE
Ljubljana. gnh-15464
Meža Zvonko, Cesta pod parkom 27,
Velenje, potni list, št. AA 442270, izdala UE
Velenje. gny-15772
Mežek Ladislav, Žirovnica 5, Žirovnica,
potni list, št. BA 266946, izdala UE Jesenice. gns-15503
Milan Debeljak, Vrbnje 18/b, Radovljica, potni list, št. AA 957213, izdala UE
Radovljica. gnv-15575
Možina Leon, Bazoviška cesta 30, Ilirska Bistrica, potni list, št. BA 59428, izdala
UE Ilirska Bistrica. gnt-15302
Nečimer Aljaž, Godeževa ulica 5, Ljubljana, potni list, št. BA 477880, izdala UE
Ljubljana. gnt-15352
Nečimer Anita, Godeževa ulica 5, Ljubljana, potni list, št. AA 715232, izdala UE
Ljubljana. gnr-15354
Nečimer Domen, Godeževa ulica 5, Ljubljana, potni list, št. BA 477881, izdala UE
Ljubljana. gnv-15350
Nečimer Samo, Godeževa ulica 5, Ljubljana, potni list, št. AA 715233, izdala UE
Ljubljana. gnu-15351
Nedog Luka, Tugomerjeva 80, Ljubljana, potni list, št. BA 592001, izdala UE
Ljubljana. gne-15692

Nikl Janez, Sladki vrh 16, Sladki Vrh,
potni list, št. AA 54131, izdala UE Pesnica.
m-3468
Okiljević Milo, Njegoševa c. 6/b, Ljubljana, potni list, št. BA 523839, izdala UE
Ljubljana. gnm-15759
Pajnik Darko, Sladki vrh 2, Sladki Vrh,
potni list, št. BA 851724, izdala UE Pesnica. m-3463
Paulin Igor, Prežihova 14, Piran - Pirano, maloobmejno prepustnico, št. AI
113823, izdala UE Piran. gnp-15456
Pavlič Jožef, Repnje 10/c, Vodice, potni list, št. BA 858054, izdala UE Ljubljana.
gnd-15593
Pernat Maja, Zgornje Hoče 3/g, Hoče,
potni list, št. BA 786333, izdala UE Maribor. gnn-15458
Petek Drago, Ormoška cesta 19, Ljutomer, potni list, št. BA 594160, izdala UE
Ljutomer. gnx-15573
Pintar Darko, Erjavčeva 5, Nova Gorica,
potni list, št. BA 149651, izdala UE Nova
Gorica. gni-15738
Plestenjak Roman, Virmaše 62, Škofja
Loka, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l.
RS, št. 78/99. gnk-15736
Popit Primož, Jamnikarjeva 10, Ljubljana, potni list, št. AA 600107, izdala UE
Ljubljana. gns-15553
Postržin Kostanjšek Terezija, Plečnikova
15, Maribor, potni list, št. AA 912639, izdala UE Maribor. gny-15622
Prašnikar Janez, Dunajska 319/A, Ljubljana, potni list, št. BA 682155, izdala UE
Ljubljana. gnv-15600
Praznik Irena, Gomilsko 68, Gomilsko,
potni list, št. AA 666923, izdala UE Žalec.
gnl-15610
Prelec Urška, Jamnikarjeva ulica 9, Ljubljana, potni list, št. BA 798471, izdala UE
Ljubljana. gnx-15823
Prelog Uroš, Cesta Borisa Kraigherja 2,
Velenje, potni list, št. BA 689314, izdala
UE Velenje. gnm-15584
Prevalšek Marolt Alenka, C. bratstva in
enotnosti 57, Metlika, potni list, št. AA
475505, izdala UE Krško. gny-15572
Prezelj Irena, Savlje 35/B, Ljubljana, potni list, št. BA 443036, izdala UE Ljubljana.
gnq-15605
Puc Miran, Železničarska pot 4, Nova
Gorica, potni list, št. BA 165630, izdala UE
Nova Gorica. gnl-15564
Rakib Lavra, Partizanska ulica 1, Zagorje ob Savi, potni list, št. BA 682636, izdala
UE Zagorje ob Savi. gnm-15484
Ribnikar Boštjan, Golnik 76, Golnik, potni list, št. BA 942116, izdala UE Kranj.
gnx-15748
Rola Alojzija, Sp. Ščavnica 56, Gornja
Radgona, potni list, št. AA 158580, izdala
UE Gornja Radgona. gnv-15500
Rožič Primož, Ljubljanska cesta 29, Celje, potni list, št. BA 661074, izdala UE
Celje. gnm-15609
Sakelšek Blaž, Pot v zeleni gaj 7, Ljubljana, potni list, št. BA 771864, izdala UE
Ljubljana. gnu-15426
Sakelšek Milena Alenka, Pot v zeleni gaj
7, Ljubljana, potni list, št. AA 712554, izdala UE Ljubljana. gnt-15427
Sošnja Barbara, Bukovica 53, Volčja Draga, maloobmejno prepustnico, št. AI
119325, izdala UE Nova Gorica. gnh-15739
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Sotenšek Bruno, Prapetno brdo 2, Slap
ob Idrijci, potni list, št. AA 30625, izdala
UE Tolmin. gnc-15569
Srebrnič Cvetko, Ul. Gradnikove brigade 27, Nova Gorica, potni list, št. BA
246209, izdala UE Nova Gorica.
gnl-15360
Srebrnič Cvetko, Ul. Gradnikove brigade 27, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI 88321, izdala UE Nova Gorica. gnm-15359
Srebrnjak Danica Svetelj, Rakovica 2,
Zgornja Besnica, potni list, št. BA 086347,
izdala UE Kranj. gnp-15406
Struna Marko, Bojani vrh 15, Ivančna
Gorica, potni list, št. BA 959488, izdala
UE Grosuplje. gnk-15586
Svetelj Aleksander, Rakovica 2, Zgornja Besnica, potni list, št. BA 580907, izdala UE Kranj. gnq-15405
Šteharnik Tadeja, Topniška 45, Ljubljana, potni list, št. BA 540880, izdala UE
Ljubljana. gnk-15786
Tomić Slavica, Šišenska cesta 9, Ljubljana, potni list, št. AA 604734, izdala UE
Ljubljana. gnb-15595
Tomšič Sašo, Breg pri Borovnici 11,
Borovnica, potni list, št. BA 867886, izdala UE Vrhnika. gnj-15737
Trščinar Antić Marjanca, Ul. 96 št. 6,
Korčula, potni list, št. AA 401172, izdala
UE Novo mesto. gnl-15585
Tubaković Marko, Kromberk, Ul. bratov
Hvalič 127, Nova Gorica, maloobmejno
prepustnico, št. AI 75462, izdala UE Nova
Gorica. gnj-15362
Vardić Anđelko, Celovška 263, Ljubljana, potni list, št. AA 971743, izdala UE
Ljubljana. gnc-15398
Veličković Stanojka, Gogalova ulica 3,
Kranj, potni list, št. AA 343366, izdala UE
Kranj. gne-15617
Vodopivec Robert, Dolenjska cesta
287, Škofljica, potni list, št. AA 62307,
izdala UE Ljubljana. gnv-15550
Vrbančič Emilija, Bresterniška 2, Bresternica, potni list, št. AA 22155, izdala UE
Maribor. gni-15613
Vrbančič Emilija, Bresterniška ulica
235, Bresternica, maloobmejno prepustnico, št. AG 7635, izdala UE Maribor.
gnh-15614
Vučković Živko, Kajuhova ulica 34, Ljubljana, potni list, št. BA 6727, izdala UE
Ljubljana. gnb-15320
Zabukovec Igor, Tomšičeva 4, Koper Capodistria, potni list, št. AA 206134, izdala UE Koper. gni-15363
Zavnik Ludvika, Opekarniška 37, Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI 39834, izdala UE Nova Gorica.
gnk-15361
Zebič Brigita, Badjurova 8, Litija, potni
list, št. AA 297190, izdala UE Litija.
gnz-15746
Zebič Marija Eva, Badjurova 8, Litija,
potni list, št. AA 234559, izdala UE Litija.
gnc-15744
Zebič Mojca, Badjurova 8, Litija, potni
list, št. AA 234743, izdala UE Litija.
gnd-15743
Zupanič Aljoša, Draženska c. 17, Ptuj,
potni list, št. BA 58738, izdala UE Ptuj.
gni-15488
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Ambrož Zdenka, Glinškova ploščad 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 215146.
gnu-15551
Avguštin Slavko, Levarjeva 79, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 95944.
gni-15388
Babić Sedika, Cesta talcev 18, Velenje,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.1/2000. gnm-15634
Benedik Natalija, Vodnikova cesta 40,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 286235.
gng-15815
Berden Andreja, Ljubljanska cesta 7, Borovnica, osebno izkaznico, št. 80389.
gnz-15796
Bodiroža Tihomir, Vrtojbenska 21, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
168471. gnn-15687
Boštele Brigita, Cesta 4. maja 78, Cerknica, osebno izkaznico, št. 228083.
gnv-15700
Božič Andrej, Pot Franca Pušnika 20,
Hrastnik, osebno izkaznico, št. 241915.
gnu-15455
Ceraj Tatjana, Ulica bratov Vošnjakov 5,
Celje, osebno izkaznico, št. 181533.
gnd-15618
Čadež Erik, Vipolže 10, Dobrovo v Brdih, osebno izkaznico, št. 250083.
gnk-15561
Čelik Sandi, Vrhpolje 258, Kamnik, osebno izkaznico, št. 138704. gng-15790
Černogoj Natalija, Zagaj 2, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št. 258234.
gnv-15475
Doležal Metoda, Na zelenici 4, Celje,
osebno izkaznico, št. 234858. gnz-15346
Erčulj Marko, Čušperk 40, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 253899. gno-15757
Erjavec Sonija Roza, Šarhova 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 84682.
gnl-15735
Ferfolja Miha, Ul. XXX. divizije 8, Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št.
138149. gnr-15708
Hočevar Milan, Velebitska 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 203407. gnl-15710
Horvat Branko, Brodarjev trg 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 182252.
gnz-15821
Horvat Danijel, Pušča 41, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 109600.
gnv-15775
Hrvatin Dimitrij, Smrekerjeva 39, Izola Isola, osebno izkaznico, št. 276343.
gne-15342
Huber Aleš, Novo polje c. 19/11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 83575.
gno-15557
Jerovšek Branko, Cesta Španskih borcev 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
180528. gnd-15368
Jurman Ciril, Doblar 41, Ročinj, osebno
izkaznico, št. 180086. gnj-15562
Kaše Egon, Trnovska 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 279494. gnn-15683
Kimidjikić Željko, Goriška 1, Celje, osebno izkaznico, št. 145508. gnb-15345
Kolar Marija, Tugomerjeva 31, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 69369.
gnl-15560
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Krajnc Franc, Gregorčičeva 8, Velenje,
osebno izkaznico, št. 232267. gnd-15493
Kretzschmar Brigita, Hardek 30, Ormož,
osebno izkaznico, št. 110342. gnp-15356
Lampe Žiga, Tržaška 23, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 132953. gnv-15425
Milek Marija, Kidričeva 15, Kranj, osebno izkaznico, št. 220817. gno-15707
Pajek Danijela, Pregljeva 14, Maribor,
osebno izkaznico, št. 238958. gnx-15623
Papež Milena, Demšarjeva 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 155423.
gnv-15400
Pasar Milka, Ul. Koroškega bataljona 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 248037.
gnx-15448
Pavlič Jožefa, Kvedrova 32, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 139915. gnu-15526
Petek Simona, Muretinci 38, Gorišnica,
osebno izkaznico, št. 256358. gnq-15355
Petek Stanislav, Ulica svobode 17, Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 1626. gnr-15754
Petrina Vida, Okiškega 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 68789. gnp-15806
Petrović Vladimir, Valjavčeva ulica 10,
Kranj, osebno izkaznico, št. 177367.
gno-15582
Pirečnik Anita, Preglov trg 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 180893. gnr-15804
Ponuda Šarić Rešida, Cesta v Mestni
log 40, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
78659. gnh-15539
Radetič Danilo, Vodnikovo naselje 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 124776.
gnf-15466
Rajar Hermina, Seidlova 9, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 235367. gno-15682
Ručigaj Andrej, Jemčeva 41, Trzin, osebno izkaznico, št. 100741. gnf-15391
Sovič Dejan, Lahkovci 27, Ivanjkovci,
osebno izkaznico, št. 204473. gnz-15571
Stržinar Janja, Milana Majcna 19, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 185194.
gnn-15608
Svete Sebastian, Clevelandska 25, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 60420.
gnl-15435
Šonc Andrej, Dane pri Sežani 82, Sežana,
osebno izkaznico, št. 133498. gnw-15399
Štefančič Melita, Bratovševa ploščad 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 122983.
gnc-15444
Štumberger Aleš, Stantetova ulica 28,
Maribor, osebno izkaznico, št. 291230.
gng-15615
Tisel Rudi, Rakovniška 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 257571. gnw-15449
Vasić Goran, Zg. Škofije 28, Škofije,
osebno izkaznico, št. 280488. gns-15353
Vesel Peter, Parecag 153/A, Sečovlje Sicciole, osebno izkaznico, št. 254508.
gng-15740
Vovko Marija Darja, Kresna ul. 3, Trebnje, osebno izkaznico, št. 187427.
gne-15542
Vrhovac Snežana, Kočevarjeva ulica 14,
Novo mesto, osebno izkaznico, št. 209396.
gny-15547
Vrhunc Alenka, Tržaška cesta 51, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 164093.
gnu-15801
Zaletelj Renata, Malo globoko 5, Zagradec, osebno izkaznico, št. 298194.
gnz-15446

Zarifović Jasminka, Stantetova 10, Velenje, osebno izkaznico, št. 155527.
gny-15372
Žigon Dean, Lokavec 135/a, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 106097.
gni-15563

Vozniška dovoljenja
Abe Fenja, Poljska pot 8, Domžale, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 33/99. gnw-15799
Anclin Aleksander, Šentjanž 39, Štore,
vozniško dovoljenje, reg. št. 41880.
gno-15632
Avguštin Petra, Borštnikova ulica 55, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
101402, izdala UE Maribor. m-3462
Ažman Rafael, C. talcev 83/a, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 601150,
reg. št. 42871, izdala UE Kranj. gnz-15646
Bangoura Patrick, Ul. Bratov Učakar 96,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 168934, reg. št. 156799, izdala UE
Ljubljana. gno-15807
Baniček Danijel, Mala Varnica 13/a,
Zgornji Leskovec, vozniško dovoljenje, kat.
AGH, št. 38218, izdala UE Ptuj. gni-15413
Barič Branko, Dokležovje, Sončna 16,
Beltinci, vozniško dovoljenje, reg. št.
28206. gnj-15312
Baruca Laura, Cahova 7/a, Ankaran Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
15345. gne-15417
Bavdek Lilijana, Zg. Duplje 96, Duplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
85387, reg. št. 37923, izdala UE Kranj.
gnl-15285
Benedik Natalija, Vodnikova cesta 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1371519, reg. št. 66348, izdala UE
Ljubljana. gnh-15814
Bitenc Andrej, Kmečka pot 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 970487,
reg. št. 200723, izdala UE Ljubljana.
gnp-15556
Blatnik Zmago, Stranska vas 16, Žužemberk, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
35265, izdala UE Novo mesto. gnb-15820
Bodiroža Tihomir, Vrtojbenska 21, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje.
gnr-15654
Bokša Srečko, Trgovišče 61, Velika
Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
reg. št. 6796, izdala UE Ormož.
gno-15357
Boštele Brigita, Cesta 4. maja 78, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9566, izdala UE Cerknica. gnx-15373
Bračko Karel, Robičeva 70, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 100006,
izdala UE Maribor. m-3471
Brajnik Denis, Cesta na Markovec 5, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
AB, reg. št. 26184, izdala UE Koper.
gny-15322
Braučič Mihaela, Žabljek 18, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11695.
gnh-15414
Brecelj Darja, Lavričeva 57, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
636211. gny-15647
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Breznik Tanja, Grogova 11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 88706, izdala UE Maribor. m-3467
Cer Milan, Stara 1, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 33624, izdala UE
Murska sobota. gnp-15506
Cerar Marija, Slape 154, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 844267,
reg. št. 115168, izdala UE Ljubljana.
gnq-15534
Cvetanović Miodrag, Žabnica 47/a,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. S 1117225, reg. št. 19384,
izdala UE Grosuplje. gnl-15335
Čebular Franc, Ul. v Zadrže 3, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 248, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gny-15472
Čerenak Jožef, Čufarjeva cesta 3, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
5011, izdala UE Velenje. gnc-15344
Česenj Danaja, Pržanjska ulica 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1365074, reg. št. 219044, izdala UE Ljubljana. gnm-15809
Dežman Samo, Zabreznica 1, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 1176342.
gnc-15644
Dobrilović Zlatka, Kržišnikova 4, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1297612, reg. št. 215274, izdala UE Ljubljana. gne-15792
Dokl Kristina, Orešje 15, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 14510, izdala
UE Ptuj. gne-15717
Dolenc Božo, Zg. Škofije 72/a, Škofije,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 14564,
izdala UE Koper. gny-15597
Dovjak Elka, Vodice 16, Gabrovka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 995544,
izdala UE Litija. gnx-15773
Dukarič Andrej, Zakl 21, Podlehnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 37168, izdala UE Ptuj. gnf-15641
Dukarič Zlatko, Slovenskogoriška cesta 1, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, reg. št. 35545, izdala UE Ptuj.
gnv-15650
Erčulj Marko, Čušperk 40, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10257,
izdala UE Grosuplje. gnp-15756
Fekonja Matjaž, Galjevica 32, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1234197, reg. št. 223465, izdala UE Ljubljana. gnl-15760
Flis Olga, Pristova 26, Dobrna, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 33598.
gnz-15671
Fojkar David, Podlubnik 109, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 18107, izdala UE Škofja Loka.
gnk-15511
Forjanič Mateja, Grad 67, Grad, vozniško dovoljenje, reg. št. 31529. gnm-15309
Franc Boris, Kovačevci 3, Grad, vozniško dovoljenje, reg. št. 35376. gnk-15311
Giuseppe Caruso, Skakovci 28, Cankova, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
30960, izdala UE Murska Sobota.
gnn-15308
Godec Lolita, Veljka Vlahoviča 49, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
111499, izdala UE Maribor. m-3473
Gojkovič Ljubiša, Cesta Kokrškega odreda 5, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.

BCEGH, št. S 601717, reg. št. 6716, izdala UE Kranj. gnt-15627
Gorenc Tomaž, Ljubljanska 103, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
578901, reg. št. 19605, izdala UE Domžale. gnn-15808
Gorjanc Igor, Britof 177, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 602466, reg.
št. 34600, izdala UE Kranj. gnz-15721
Goršič Marko, Pod akacijami 32, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
889812, izdala UE Ljubljana. gnm-15459
Gravner Marko, Stara gora 22, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
25438, izdala UE Nova Gorica. gnz-15321
Grum Boštjan, Kamnogoriška cesta 67,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 514425, reg. št. 105652, izdala UE
Ljubljana. gnn-15433
Gunde Cimerman Nina, Prešernova cesta 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1065633, reg. št. 67471, izdala UE Ljubljana. gnt-15631
Hafner Tamara, Cankarjev drevored 21,
Izola - Isola, vozniško dovoljenje, reg. št.
9875, izdala UE Izola. gnf-15316
Hajderović Dino, Strniševa cesta 31, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1363898, reg. št. 225351, izdala UE
Ljubljana. gne-15442
Halinović Radenko, Kurirska pot 27c, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S
001176434, izdala UE Jesenice. gnn-15658
Hauptman Matej, Kardeljev trg 2, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
27621, izdala UE Velenje. gnt-15752
Hecl Ivan, Ženik 25, Sveti Jurij ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 4227, izdala UE Gornja Radgona.
gnp-15306
Horvat Avguštin, Krog, Ul. ob Ložiču 28,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 28805, izdala UE Murska Sobota.
gno-15507
Horvat Danijel, Pušče 41, Černelavci,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
38098. gne-15642
Horvat Dejan, Strehovci 47, Dobrovnik Dobronak, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 9708, izdala UE Lendava.
gnb-15670
Hozjan Metka, Nedelica 119/B, Turnišče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16069, izdala UE Lendava. gng-15490
Jagodič Nataša, Tržaška cesta 51/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
925337, reg. št. 142171, izdala UE Ljubljana. gne-15817
Jamnik Janez, Rocenska ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
933077, reg. št. 141672, izdala UE Ljubljana. gnd-15793
Janža Štefan, Predanovci 9, Puconci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 28870.
gnl-15310
Jereb Uroš, Idrijska cesta 2, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
9424, izdala UE Vrhnika. gnw-15424
Jerovšek Branko, Cesta Španskih borcev 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1350917, reg. št. 130027, izdala UE Ljubljana. gne-15367
Jošić Tomo, Ulica Karla Marxa 33, Piran
- Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10083, izdala UE Piran. gnt-15652
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Jurman Ciril, Doblar 41, Ročinj, vozniško dovoljenje, kat. A. gnl-15510
Kajba Cvetko, Tratna pri Grobelnem 46,
Grobelno, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 6636, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnq-15580
Kavčič Magda, Brje 54, Dobravlje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 300053,
izdala UE Ajdovščina. gnl-15314
Klopčič Dejan, Čemšenik 40/c, Čemšenik, vozniško dovoljenje, št. S 1243326.
gnw-15749
Knafelj Marjan, Grmovlje 39, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
26514, izdala UE Novo mesto.
gnx-15298
Koban Aleksander, Sp. Polskava 65,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12126. gnf-15720
Kocjančič Slavko, Izletniška 58, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
ABCE, reg. št. 3587, izdala UE Koper.
gnh-15639
Kodrič Karmen, Zakl 16/a, Podlehnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 36498,
izdala UE Ptuj. gng-15640
Kolar Andrej, Cesta na grad 35, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 45207.
gne-15492
Kolarek Tomislav, Kregarjeva 13, Brežice, vozniško dovoljenje, št. 14169.
gnj-15762
Kolenko Barbara, Finžgarjeva 13, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16350. gnw-15649
Kolenko Miro, Finžgarjeva 13, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 15114.
gnu-15651
Koletnik Miran, Za kolodvorom 4, Ormož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9309, izdala UE Ormož. gne-15317
Kosi Igor, Papirniški trg 20, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1025368, reg. št. 196452 - duplikat, izdala UE Ljubljana. gnq-15705
Kovač Andrej, V gaju 10, Radeče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3035,
izdala UE Laško. gnw-15674
Kovačič Mitja, Ulica Ivana Selana 9,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1043720, reg. št. 196562,
izdala UE Ljubljana. gnm-15734
Kramer Damjan, Mekotnjak 2, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BEGH, št. 9378,
izdala UE Ljutomer. gny-15522
Krašovec Aleš, Polje, Cesta VI/4, Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1327933, reg. št. 196102, izdala UE
Ljubljana. gnv-15325
Kreculj Predrag, Levičnikova ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
230346, reg. št. 89819, izdala UE Ljubljana. gny-15451
Kreča Stanislav, Gregorčičeva 8, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 355705, reg. št. 6194, izdala UE Domžale. gnf-15741
Kretič Damjan, Ul. Gradnikove brigade
14, Vipava, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 104/99.
gno-15282
Krivec Miran, Ul. Slavka Gruma 24, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 16052, izdala UE Novo mesto.
gnz-15296
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Krmenjac Radiša, Kriška 24, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1259085,
reg. št. 43097, izdala UE Kranj. gnb-15520
Kugovnik Otmar, Letuš 65, Šmartno ob
Paki, vozniško dovoljenje, kat. FB, št. S
357931, reg. št. 16249, izdala UE Žalec.
gnw-15599
Kunej Aleš, CPB 40, Brestanica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 16969.
gnl-15485
Kurent Andrej, Bratovševa ploščad 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 447527, reg. št. 8745, izdala UE
Ljubljana. gnz-15546
Lah Ivan, Hotunje 13, Šentjur, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 1053, izdala
UE Šentjur pri Celju. gnw-15374
Lapajne Marko, Bukovica 28/a, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje. gnu-15655
Leban Andrej, Ul. Sergeja Mašera 9, Kobarid, vozniško dovoljenje, št. S 593641,
izdala UE Tolmin. gnk-15286
Leskovar Aleksander, Devina 15/b, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 19081. gnm-15409
Lipovšek Lidija, Brodnice 3, Rimske Toplice, vozniško dovoljenje, kat. GH, izdala
UE Laško. gnv-15750
Lovrak Renata, Tomšičeva ulica 5, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10822, izdala UE Lendava.
gnc-15494
Lučin Romana, Smlednik 62, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1213737, reg. št. 221652, izdala UE Ljubljana. gnr-15704
Lukman Viktor, Zapuže 28, Begunje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 11497. gnv-15725
Lušin Janez, Srobotnik pri Vel. Laščah
11, Velike Lašče, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 653326, reg. št. 189527, izdala UE Ljubljana. gnh-15589
Majhenič David, Andraž nad Polzelo 12,
Polzela, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 23336, izdala UE Žalec. gnz-15496
Marsič Katja, Partizanska 6/c, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
reg. št. 40209, izdala UE Koper.
gnr-15679
Maurič Jožef, Široka ulica 5, Selnica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2116, izdala UE Ruše. m-3470
Mežek Ladislav, Žirovnica 5i, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
547725, reg. št. Jesenice, izdala UE Jesenice. gnr-15504
Miklavžin Gabriela, Šalek 88, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1764,
izdala UE Velenje. gny-15347
Milač Aleksander, Glinškova ploščad 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 413438, reg. št. 11713, izdala UE
Ljubljana. gnq-15555
Mirt Stanko, Partizanska c. 40, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14839, izdala UE Škofja Loka.
gnn-15558
Mlakar Barbara, Lož, Pod gradom 8, Stari trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 8399. gnj-15512
Mlakar Katja, Vrhovci c. X 25, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
1213851, reg. št. 221742, izdala UE Ljubljana. gnc-15519
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Mozetič Agata, Miren 5/e, Dornberk, vozniško dovoljenje. gnp-15656
Možek France, Kamnik pod Krimom 42,
Preserje, vozniško dovoljenje, št. S
888404, reg. št. 107439, izdala UE Ljubljana. gnf-15516
Mramor Metod, Petelinjek pri Ločah 7,
Loče pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 12739. gnj-15487
Namjesnik Milka, Kamnogoriška cesta
88, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 91952, reg. št. 130675, izdala
UE Ljubljana. gny-15422
Nečimer Samo, Godeževa ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
168026, reg. št. 169691, izdala UE Ljubljana. gnw-15349
Okiljević Milo, Njegoševa c. 6/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1051264, reg. št. 122408, izdala UE Ljubljana. gnn-15758
Omahen Matjaž, Jelovškova ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 932961, reg. št. 135783, izdala UE
Ljubljana. gnx-15423
Oprešnik Jože, Kremberk 58/a, Sv.Ana
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 9096, izdala UE Lenart. m-3464
Ostojić Jan, Goriška 2, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 115986, izdala UE Maribor. m-3472
Pečnik Vesna, Šuštarjeva kolonija 26/A,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12712, izdala UE Krško.
gne-15667
Pehadžič Hamzo, Tavčarjeva 3/B, Jesenice na Dolenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 00795713. gnc-15319
Peruzin Mitja, Zvonimira Miloša 10, Izola
- Isola, vozniško dovoljenje, št. 10426.
gnc-15719
Pesjak Stanislav, Kovor, Cesta na Hudo
6, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 4160, izdala UE Tržič. gns-15653
Pirečnik Anita, Preglov trg 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
488841, reg. št. 228999, izdala UE Ljubljana. gnw-15803
Planinšek Mihael, Delavska ulica 32, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
109069, izdala UE Maribor. m-3457
Pogorevc Metka, Tomšičeva 32, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 14357, izdala UE Slovenj Gradec.
gni-15313
Potočan Denis, Glinškova ploščad 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 565012, reg. št. 166978, izdala UE
Ljubljana. gnn-15783
Prašnikar Janez, Dunajska cesta 319/A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 892637, reg. št. 150770, izdala UE
Ljubljana. gnu-15601
Praznik Slavko, Podulaka 8, Velike Lašče, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1164357, reg. št. 31674, izdala UE Ljubljana. gnl-15785
Preželj Milena, Gradaška ulica 18, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 104/99. gng-15440
Proje Stane, Rošpoh 136/a, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
11929, izdala UE Pesnica. m-3461
Rakovec Primož, Na plavžu 18, Železniki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.

št. 25116, izdala UE Škofja Loka.
gnc-15369
Ranzinger Gorazd, Šalek 91, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10076, izdala UE Velenje. gni-15688
Ratnik Andreja, Gozdarska cesta 17, Mislinja, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 1/2000. gnk-15411
Recko Branko, Opekarniška 10/a, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
3443. gnq-15780
Rodela Monika, Cesta na Markovec 61,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
reg. št. 29143, izdala UE Koper. gne-15517
Rogelj Tatjana, Verovškova ulica 54, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
90949, reg. št. 62163, izdala UE Ljubljana. gnc-15819
Rozman Jure, Pševska cesta 9, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
639372, reg. št. 13606, izdala UE Kranj.
gny-15722
Rožič Primož, Ljubljanska cesta 29, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
40450. gnk-15611
Seljak Peter, J. Mihevca 7, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, reg. št. 15857,
izdala UE Nova Gorica. gnh-15514
Slemenšek Damjan, Celjska cesta 33,
Vojnik, vozniško dovoljenje, reg. št. 33616.
gng-15765
Smisl Ervin, Podgorska cesta 25, Sodražica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
690435, reg. št. 5748, izdala UE Ribnica.
gno-15782
Smodiš Milan, Melinci 27, Beltinci, vozniško dovoljenje, št. 11558. gnd-15718
Smolec Saša, Pretnerjeva 8, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9634, izdala UE Postojna. gnj-15462
Staroveški Ivanka, Žibernik 13, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 18711, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnn-15483
Stergel Jelka, Veršičeva ulica 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
891145, reg. št. 47102, izdala UE Ljubljana. gnq-15330
Stoklasa Ivan, Toneta Melive 4, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13185. gnk-15486
Stružnik Gašper, Sorška 24, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1115995,
reg. št. 47099, izdala UE Kranj. gnq-15755
Sukič Katja, Vrbišče 3, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, št. 32267. gnd-15643
Šarenac Momčila, Vita Kraigherja 22,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 24382, izdala UE Maribor. m-3465
Šircelj Miran, Moškričeva ulica 33, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
354841, reg. št. 142892, izdala UE Ljubljana. gnb-15795
Škafar Martin, Jugovska 6, Odranci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 7123,
izdala UE Lendava. gny-15672
Školc Franc, Kajuhova 9, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 5284.
gni-15638
Špurej Majda, Gasilska 7, Orehova vas,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 19746,
izdala UE Maribor. m-3459
Štamapar Saša, Kajžar 43, Miklavž pri
Ormožu, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 98/99. gnf-15291
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Štefančič Melita, Bratovševa ploščad
20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 974300, reg. št. 151755, izdala UE Ljubljana. gnd-15443
Štorman Karol, Reška cesta 41, Prebold, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1211337, izdala UE Žalec. gnb-15770
Štotl Jana, Juša Kramarja 3, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 34999,
izdala UE Murska Sobota. gnn-15508
Štrucelj Tamara, Trstenjakova ulica 13,
Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13584, izdala UE Gornja Radgona.
gnj-15637
Štular Alenka, Strahini 135, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1140970, reg. št. 47481, izdala UE Kranj. gnw-15524
Šturm Mateja, Cigonca 37, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 16475, izdala UE Slovenska Bistrica. gng-15515
Šuštaršič Ivana, Turkova ulica 15, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
247084, reg. št. 11676, izdala UE Ljubljana. gnr-15554
Testen Baldomir, Oktobrske revolucije
19/A, Izola - Isola, vozniško dovoljenje,
reg. št. 1265. gnv-15300
Tolar Martin, Jesenovec 6/a, Železniki,
vozniško dovoljenje, reg. št. 13979, izdala
UE Škofja Loka. gng-15290
Tomažič Matjaž, Vrtojba, Zapučke 5,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izdala
UE Nova Gorica. gnx-15648
Tomažič Sašo, Sv. Danijel 54, Dravograd, vozniško dovoljenje, reg. št. 4662.
gnu-15476
Turk Urška, Kidričeva 101, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1244923,
reg. št. 33090, izdala UE Domžale.
gng-15540
Udrih Barbara, Jelovška 11/a, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15955.
gnb-15724
Vadnjal Božena, Dragonja 8A, Sečovlje
- Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12458, izdala UE Piran.
gnc-15294
Veble Roman, Ziherlova ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
389595, reg. št. 191806, izdala UE Ljubljana. gnk-15811
Velić Emir, Za progo 1/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1051613, reg. št. 155470, izdala UE Ljubljana. gnt-15327
Velić Omer, Gornja Koprivna 14, Dol
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1369041, reg. št. 232909, izdala
UE Ljubljana. gnu-15676
Verlič Aleš, Hraše 43, Smlednik, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1214689,
reg. št. 221930, izdala UE Ljubljana.
gnt-15802
Vivod Blaž, Šalek 86, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 25174, izdala UE Velenje. gnh-15689
Volgemut Jurij, Groharjeva ulica 2, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 18127, izdala UE Kamnik. gnn-15583
Vrhunc Alenka, Tržaška cesta 51, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1299019, reg. št. 187292, izdala UE Ljubljana. gnv-15800

Št.

Zafirović Jasminka, Stantetova 10, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
29614, izdala UE Velenje. gnt-15452
Zaletelj Renata, Malo globoko 5, Zagradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20441, izdala UE Grosuplje. gnb-15445
Zelenec Ljudovik, Hotedršica 28, Hotedršica, vozniško dovoljenje, reg. št. 1308.
gnr-15529
Žibret Andrej, Doropolje 15, Planina pri
Sevnici, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
reg. št. 10203, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnr-15454
Žigon Dean, Lokavec 135/a, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
831815, izdala UE Ajdovščina. gnc-15523
Žnidaršič Primož, Jurčičeva cesta 15,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 13738, izdala UE Grosuplje.
gnx-15798
Žos Tomo, Pionirska cesta 6, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13279, izdala UE Vrhnika.
gnm-15784

Zavarovalne police
Ažman Janko, Miklošičeva 16, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 201035251, izdala zavarovalnica Slovenica. gnz-15596
Cjuha Marta, Kosovo polje 25, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 579510, izdala
zavarovalnica Tilia. gnp-15431
Francelj Janko, Dolenja Brezovica 9, Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št.
00101209-634, izdala zavarovalnica Slovenica. gnq-15630
Jagodič Nataša, Tržaška cesta 51/a, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 101119489,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnf-15816
Koren Joško, Zakotnikova ulica 11, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 667225, izdala zavarovalnica Adriatic. gnr-15404
Narat Srečko, Trnovec 21, Lovrenc na
Dravskem polju, zavarovalno polico, št.
231643, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnu-15726
Ristić Liljana, Partizanska 6, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. AO 254513, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnl-15660
Rožman Janez, Lahovče 75, Cerklje na
Gorenjskem, zavarovalno polico, št.
621445. gnh-15664
Stolica Đuro, Dogoška 111, Maribor, zavarovalno polico, št. AO 285188, izdala zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
gni-15288
Štrukelj Tomaž, Matena 5, Ig, zavarovalno polico, št. 00101273723, izdala zavarovalnica Slovenica. gnm-15434

Spričevala
Amon Boštjan, Dobležiče 11/a, Lesično, zaključno spričevalo, izdano leta 1993.
gnb-15370
Antonič Sanja, Na Dobravi 2, Litija, indeks. gnj-15662
Avdić Hava, Neža 24, Trbovlje, diplomo
Višje tehniške varsnostne šole v Ljubljani,
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izdano 29. 9. 1989 na ime Osmanović
Hava. gng-15348
Babnik Edo, Lepovče 19/a, Ribnica, spričevalo 2. in 3. letnika Centra strokovnih
šol, izdano leta 1980 in 1981. gns-15428
Bajrić Ohran, Cesta dveh cesarjev
106/d, Ljubljana, spričevalo OŠ, izdal Zavod Janeza Levca v Ljubljani. gnt-15777
Bizjak Stane, Škovec 15, Velika Loka,
spričevalo o končani šoli za voznike motornih vozil, št. 1779, izdano leta 1974.
gnh-15447
Blatnik Denis, Koširjeva c. 3, Škofja Loka,
indeks, št. Gimnazije Ledina. gnb-15695
Carevič Aleksandra, Vošnjakova 8, Slovenska Bistrica, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Pedagoške gimnazije v Mariboru, izdano
leta 1988, 1989 in 1990. gny-15301
Cerič Fadil, Bevkova 9, Žalec, spričevalo PKMŠ Štore. gnh-15489
Cilenšek Darja, Prešernova cesta 17,
Grosuplje, spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje vzgojiteljske
šole in gimnazija Ljubljana, izdano leta
1994. gnl-15635
Čuskić Ahmet, Vojkova 17, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano
leta 1977. gnq-15805
Dragič Goran, Stantetova 13, Velenje,
spričevalo 4. letnika, izdano leta 1998.
gnt-15477
Drevenšek Jožica, Sp. Leskovec 12/A,
Zgornji Leskovec, spričevalo 3. letnika Ekonomsko tehniško poslovanje - poslovni
tajnik, izdano leta 1998. gnl-15410
Eržen Samo, Cankarjeva 17, Nova Gorica, potrdilo o uspešno končanem izpopolnjevanju
strokovne
izobrazbe,
št.
PAI-58/88, izdala Filozofska fakulteta.
gni-15538
Fajdiga Damjan, Pot na Fužine 41, Ljubljana, indeks, št. 10809, izdala FDV v Ljubljani. gnz-15696
Filipič Izidor, Hotavlje 5, Gorenja vas,
spričevalo 2. letnika Agroživilske šole v Mariboru, izdano leta 1985. gnr-15579
Firbas Marjana, Moškanjci 85, Gorišnica, spričevalo Srednje tekstilne šole, izdano leta 1986. gnq-15530
Gajič Miodrag, Zlato Polje 3/d, Kranj,
spričevalo Srednje gradbene šole Kranj, izdano leta 1988. gny-15297
Glavnik Dora, Na otoku 7, Celje, potrdilo o pridobitvi pedagoško andragoške izobrazbe, št. PAI-11/87, izdano 8. 6. 1987 v
Ljubljani. gnq-15305
Golob Silvo, Podbrezje 7, Naklo, spričevalo o zaključnem izpitu Dimnikarske šole v
Mariboru, št. 14-77, izdano leta 1978.
gnb-15420
Gorjan Karmen, Šentjane 6, Portorož Portorose, spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo Gimnazije Piran, izdano leta
1978, izdano na ime Gračelj Karmen.
gnr-15729
Gradišek Aleš, Cerkovnik 13, Šmartno
pri Litiji, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih strok in osebnih storitev
za poklic voznik in avtoličar, izdano leta
1992 in 1993. gns-15678
Horvat Kristijan, Mlinska 29, Daruvar, spričevalo 3. letnika in zaključno spričevalo
Srednje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1992. gnn-15533
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Horvat Nataša, Črni vrh 42, Črni vrh nad
Idrijo, indeks, št. 18880581, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnh-15789
Hozjan Andrej, Trg ljudske pravice 11,
Lendava - Lendva, spričevalo 1. 2. in 3.
letnika in zaključno spričevalo Poklicne kovinarske šole Lendava, izdano leta 1976,
1977 in 1978. gnb-15495
Ivančič Gorazd, Pod gonjami 69, Prevalje, indeks, št. 81321436, izdala Visoka
ekonomska komercialna šola v Mariboru.
gnq-15730
Jazbec Alojz, Tupelče 12, Štanjel, spričevalo o zaključnem izpitu ošt. 2080, izdala
Ekonomska šola Sežana dne 28. 6. 1979.
gnw-15303
Kadivec Gašper, Repnje 10/a, Vodice,
spričevalo 8. razreda OŠ, izdano leta 1997.
gnw-15324
Kajič Jasmina, Ul. talcev 8, Deskle, Nova
Gorica, spričevalo 1. 2. 3. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske šole Tolmin. gnw-15774
Kandžić Senad, Hrustovo, Sanski most,
zaključno spričevalo PTT šole v Ljubljani,
izdano leta 1981. gnh-15289
Kolar Stanko, Vičava 47, Ptuj, diplomo
Srednje družboslovne in ekonomske šole
Jože Lacko Ptuj, smer poslovno-finančna
dejavnost, ekonomski tehnik, izdana 25. 6.
1985. gns-15728
Košir Renata, Požarnice 42/B, Notranje
Gorice, spričevalo o zaključnem izpitu STUGŠ v Domžalah, izdano leta 1984, izdano
na ime Gričar Renata. gnf-15716
Kuzma Dejan, Tišina 30, Tišina, spričevalo 3. letnika SSTŠ Murska Sobota, št.
1/98. gnt-15727
Kvalič Viljam, Gregorčičeva 21, Kobarid, indeks, št. 62950054, izdala Visoka
šola za hotelirstvo in turizem Portorož, leto
izdaje 1995. gnd-15822
Kveder Simon, Študljanska cesta 65,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih šol in osebnih storitev, poklic avtoelektričar, izdano leta 1982.
gnn-15733
Lazzaro Kalšek Anita, Via Repubblica 11,
Cambiasca, Italija, spričevalo 4. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano
leta 1985, izdano na ime Kalšek Anita.
gnr-15604
Linič Mirsad ( Karič ), Kardeljev trg 2,
Velenje, spričevalo 2. letnika Srednje strojne šole - obdelovalec kovin, izdano leta
1997. gns-15478
Marčec Urška, Steletova cesta 17, Kamnik, spričevalo o končani OŠ Frana Albrehta v Kamniku, izdano leta 1987, izdano na
ime Osolnik Urška. gnw-15549
Orel Suzana, Kazlje 26, Sežana, diplomo Gimnazije Jurij Vega v Idriji, izdana leta
1985. gnj-15412
Paš Elizabeta, Poljanska cesta 15, Ljubljana, zaključno spričevalo Gimnazije Poljane, izdano leta 1986. gnk-15336
Peršin Andrej, Rakovniška ulica 3/a, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje naravoslovne šole, izdano leta 1984.
gnm-15709
Peterca Silva, Dolsko 94/A, Dol pri
Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu
Vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdano leta
1981, izdano na ime Krajnc Silva.
gnt-15577
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Piskernik Alojzija, Ulica Lily Novy 31, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Oskarja Kovačiča v Ljubljani, izdano leta 1970, izdano
na ime Bremec Alojzija. gnc-15769
Radivojević Dejan, Cilenškova ulica 20,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Moste, izdano leta 1998. gnf-15591
Rakoš Bernardka, Radna 5, Sevnica, spričevalo o končani OŠ Oskarja Kovačiča v
Ljubljani, izdano leta 1985, izdano na ime
Ivanuša Bernardka. gni-15463
Ranfl Bojan, Borova 9/A, Markovci, diplomo Srednje kovinarske šole, izdana leta
1984. gnp-15531
Ravlen Jože, Celjska 104, Slovenj Gradec, zaključno spričevalo Strojne tehnične
šole Maribor, izdano v šolskem letu
1965/66. gno-15307
Sajovic Tatjana, Cesta 27. aprila 21, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Šole za oblikovanje, izdano leta 1980, izdano na ime Tramšak Tatjana. gnx-15473
Šmitran Vladimir, Nazorjev trg 5, Koper Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu.
gni-15663
Špenko Bogdan, Pr. Polica 1, Cerklje
na Gorenjskem, indeks, št. 41039929, izdala fakulteta v Mariboru. gnq-15505
Šplajt Irena, Lika 109, Loka pri Zidanem
Mostu, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije
Brežice. gnw-15299
Štrigl Peter, Libeliška gora 18, Libeliče,
spričevalo OŠ Dravograd, št. I.819, izdano
14. 6. 1991. gnp-15781
Štumberger Luka, Trnovlje 42, Cerklje
na Gorenjskem, indeks, št. 22047770, izdala Fakulteta za šport. gnp-15606
Šuštaršič Slavko, Prevalje pod Krimom
17, Preserje, indeks, št. Izdala Avto šola na
Ježici. gnl-15535
Trobiš Damjan, Pernovo 6/A, Žalec, zaključno spričevalo Srednješolski center
PET, izdano leta 1996. gne-15592
Ucman Jože, Črmošnjice 48, Novo mesto, spričevalo o končani poklicni šoli.
gnr-15304
Ucman Jože, Vinja vas 41, Novo mesto,
spričevalo 6. razreda OŠ Stopiče, izdano
leta 1975. gnv-15525
Urbanija Franci, Drtija 23, Moravče, indeks, št. 23990141, izdala fakulteta za strojništvo. gnr-15779
Urek Janko, Jereslavec 4, Kapele, diplomo št. I-K/548, izdala Srednja šola Krško, dne 25. 6. 1986. gnp-15731
Vodopia Dilda, Kampolin 48, Portorož Portorose, spričevalo o končani OŠ.
gnd-15418
Vrenko Marica, Dolenja vas 142, Krško,
spričevalo 4. letnika in zaključno spričevalo
SMIKŠ v Kranju, izdano leta 1994. gnf-15541
Vrtin Marjan, Jareninski dol 33/j, Jarenina, zaključno spričevalo za voznika motornih vozil, izdala Kmetijska šola Maribor v
šolskem letu 1978/79. m-3458
Vujičić Matej, Miličinskega 73, Ljubljana, spričevalo 2. razreda OŠ Spodnja Šiška, izdano leta 1999. gnx-15673
Vukadinović Biljana, Cesta v Staro vas 3,
Postojna, letno spričevalo 2. letnika srednjega izobraževanja, smer tekstilec, izdano
leta 1996/97. gno-15732
Zaplatil Majda, Na peči 22, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole
v Ljubljani, izdano leta 1982. gnj-15712

Žefran Vojka, Veliki Gaber 89, Trebnje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole, izdano leta 1997. gnx-15698
Žnidarčič Živa, Vojkova cesta 85, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske
šole program za ekonomsko komercialnega tehnika, izdano leta 1999. gnc-15544

Ostali preklici
Antlej Božidar, Bodrež 46, Grobelno, original licenco za prevoz tovora v cestnem
prometu št. 4226-4087-ZR 64-1997, izdana 10. 12. 1997. gny-15497
Anzeljc Marjan, Lemutova 14, Nova Gorica, delovno knjižico. gns-15703
Avguštin Saša, Njegoševa 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 17916, izdal LPP. gng-15340
B.P. COMPANY d.o.o., Dolenjska cesta
244, Ljubljana, delovno knjižico izdano na
ime Novaković Daliborka, Moškričeva ul.
32, Ljubljana. gnx-15552
Bakovič Biljana, Spodnje Gameljne 4,
Ljubljana Šmartno, dijaško mesečno vozovnico, št. 29063. gny-15797
Bavaria Wolltex Company, d.o.o., s sedežem Zidanškova 17, 2314 Zgornja Polskava, matična številka podjetja 5531969,
preklicuje
certifikat
licence
št.
0003052/41, izdanega dne 4. 5. 1998 za
tovorno vozilo Mercedes Benz 814, registrska številka MB 11-23A. Ob-18757
Benko Tanja, Ulica bratov Učakar 92,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
5591. gnt-15402
Bojc Žiga, Parmova ulica 34, Ljubljana,
delovno knjižico. gnu-15776
Božič Sanja, Jagodje 29/a, Izola - Isola,
dijaško mesečno vozovnico, št. 28445.
gnc-15694
Brezigar Ljudmila, Jakčeva 39, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 06970115,
izdala Visoka šola za socialno delo.
gnk-15636
Bulc Urša, Ilovški štradon 31, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3036.
gnd-15518
Burmen Aleksander, Poklukarjeva ulica
2, Ljubljana, delovno knjižico. gnt-15502
CEPROM tovorni promet d.d., Savska
cesta 2, Ljubljana, licenco za tovorno vozilo
znamke RENAULT AE 420 TI, reg. št. LJ
59-67T, št. 790/23, izdana 6. 1. 1998.
gnj-15787
Cerjak Štefan, Štefanova 12, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 10159, izdal LPP. gnn-15633
Česenj Danaja, Pržanjska ulica 14, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
14539. gnl-15810
Dedić Elvisa, Jenkova cesta 1, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 21014582, izdala
Fakulteta za družbene vede. gnw-15699
Derstvenšek Ana, Frankopanska ulica
18, Ljubljana, vozno karto, št. 624, s spremljevalcem, izdal LPP. gng-15715
Dolenc Božo, Zgornje Škofije 72 A, Škofije, delovno knjižico. gni-15788
Drole Dimitrij, Kidričeva 34, Nova Gorica, delovno knjižico. gnh-15764
ERFA d.o.o., Bevkova 12, Dob, uradno
licenco za prevoz stvari za lastne potrebe v
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notranjem cestnem prometu, št. 01471 , za
tovorni vozili z reg. št. LJ A7-88J in LJ
78-24D. gnh-15714
Ferlin Branko, Zagradec 5, Grosuplje,
pooblastilo za osebno vozilo vozilo znamke
Mazda B 2500 z reg. št. LJ K8-35M, izdano dne 19. 10. 1999 na ime Gregorič Gašper. gnp-15331
Fortič Pia, Goriška ulica 63, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 12315.
gnd-15343
Grižon Pia, Litostrojska 13, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 5137.
gnd-15468
Hajdinjak Fredi, Kruplivnik 88, Grad, delovno knjižico, reg. št. 54525, ser. št.
0068244, izdana 24. 3. 1987 v Murski
Soboti. gnk-15661
Hlastan Hanijel, Pod kostanji 24, Celje,
delovno knjižico, izdala UE Celje, leta 1995.
gng-15365
Ikič Tatjana, Brodarska 16, Litija, študentsko izkaznico, št. 23633, izdala Visoka
upravna šola. gnu-15626
Institut Jožef Stefan, Tehnični servisi, Jamova 39, 1000 Ljubljana, preklicuje kotelne knjižice za naslednji tlačni posodi: serijska številka 13571, volumen 130 l, obr.
tlak 8 bar, zap. št. 1901, Občina Vič-Rudnik, serijska številka 14396, volumen 232
l, obr. tlak 15 bar, zap. št. 1900, Občina
Vič-Rudnik. Ob-18744
Ivanov Katja, Vodnikova 246 c, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 39258,
izdal LPP. gnk-15461
Jandl Dunja, Dolga ulica 21, Murska Sobota, študentsko izkaznico, št. 20990087,
izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnk-15436
Jugovac Jasna, Generala Levičnika 7/c,
Koper - Capodistria, študentsko izkaznico.
gnx-15323
Jusić Sabina, Rašiška 12, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 31871, izdalLPP. gnx-15377
Kenda Uroš, Zatišje 4, Portorož - Portorose, delovno knjižico. gng-15415
Kobilica Jure, Dimičeva 2, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 21161.
gnc-15469
Kolarič Herta, Lovska 10, Maribor, delovno knjižico. m-3460
Komunalno podjetje Gornja Radgona
p.o., Trate 7, Gornja Radgona, licenco št.
304/21, izdana 1. 12. 1997 pri Gospodarski zbornici Slovenije, za vozili z reg. oznako MS 23-86M in MS 96-31S. gnv-15625
Krasnik Jernej, Gradišče 147C, Vrhnika, dijaško mesečno vozovnico, št. 1219 kombinirana. gnr-15429
Kraševec Mateja, Ob suhi 7/A, Ravne
na Koroškem, študentsko izkaznico, št.
18981068, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnf-15341
Kraševec Rosa, Dunajska cesta 43, Ljubljana, delovno knjižico. gnn-15333
Kutin Hana, Ul. talcev 6, Anhovo, dijaško mesečno vozovnico, št. 37631, izdal
LPP. gno-15332
Kužnik Anton, Srednji Lipovec 20, Dvor,
delovne knjižice, št. 42460, izdana 23. 9.
1999 v Novem mestu. gnj-15537
Lamovšek Anton, Celovška c. 499/B,
Ljubljana-Šentvid, dijaško mesečno vozovnico, št. 031575, izdal LPP. gne-15421
Marinšek Čadež Mimi, Veselova 13, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
34258, izdal LPP. gnf-15791

Markovič Marko, Baredi 17, Izola - Isola,
delovno knjižico. gnq-15284
Medved Tjaša, Korenčeva 50, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3789.
gnf-15441
Mesarec Jože, Velika Nedelja 7, Velika
Nedelja, delovno knjižico. gnq-15680
Milavec Anton, Planina 182, Postojna,
delovno knjižico, reg. št. 8098. gni-15763
Milić Ida, Na jami 1, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 3829, izdal LPP.
gnm-15334
Mladenović Dušan, Poštna ulica 7/B, Vrhnika, dijaško mesečno vozovnico, št.
1661. gnu-15401
Mlakar Katja, Vrhovci, C. X/25, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 25506.
gnb-15545
Mlakar Katja, Vrhovci c X 25, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20970164, izdala
Pravna fakulteta. gnz-15521
Mlakar Tomaž, Scopolijeva 7, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 29757, izdal LPP Ljubljana. gnv-15279
Mlakar Tomaž, Scopilijeva 7, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 28010061, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko.
gns-15278
Nakić Azra, Zaboršt 2, Dol pri Ljubljani,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2638, izdal
LPP. gnh-15339
Nemec Katarina, Ložarjeva 7, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 33977, izdal LPP. gng-15465
Nešić Slobodan, Ulica Veljka Vlahoviča 47,
Maribor, delovno knjižico, reg. št. 47289, izdano leta 1982 v Mariboru. m-3469
Oblak Jerica, Sostrska 25/b, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2218.
gnu-15501
Obolnar Miro, Mencingerjeva 65, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
11593. gng-15590
Ogorevc Robert, Prežihova ulica 12,
Brežice, delovno knjižico, izdala UE Brežice. gnk-15761
Oven Sašo, Ul. Ivana Selana 5, Brezovica pri Ljubljani, dijaško mesečno vozovnico, št. 1971. gno-15607
Peharda Maja, Rusjanov trg 4, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 33340.
gnx-15598
Perko Valentin, Medvedova ulica 6, Kamnik, delovno knjižico, reg. št. 9583, serija
D 173553, izdala UE Kamnik. gnc-15594
Peterca Silva, Dolsko 94/A, Dol pri Ljubljani, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdalo Ministrstvo za šolstvo, leta
1983, na ime Krajnc Silva. gns-15578
Pikl Avgust, Vransko 17/a, Vransko, delovno knjižico. gnw-15499
Plos Katja, Markovec 40/a, Stari trg pri
Ložu, dijaško mesečno vozovnico, št.
20663. gnv-15675
Podboj Nadja, Ob žiči 3, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 3518, izdal
LPP. gnk-15690
Podobnik Nika, Iztokova 6, Medvode,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3617.
gnm-15813
Prigl Jasna, CMD 14, Ptuj, delovno knjižico, reg. št. 27990, izdana v Ptuju na ime
Prigl Dušan. gnj-15287
Pšeničnik Mateja, Gorče 20/a, Libeliče,
delovno knjižico, št. A 365532, reg. št.
16/97. gnc-15619
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Ribič Gorazd, Dešen 7, Kresnice, delovno knjižico. gng-15665
Salihović Hasnija, Titova 45, Jesenice,
delovno knjižico. gnm-15659
Sinković Anja, Bizjakova 2, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 39467, izdal
LPP. gni-15513
Slemenjak Lidija, Brezen 5, Vitanje, delovno knjižico. gnp-15581
Slevec Mitja, Dolenjska cesta 45/b, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
14284. gnq-15280
Šarenac Momčila, Vita kraigherja 22,
Maribor, delovno knjižico št. 7723, izdana
leta 1986 v Mariboru. m-3466
Ševelj Josip, Lendavska 17/a, Murska
Sobota, delovno knjižico, reg. št. 53957,
ser. št. 67775, izdana 21. 8. 1986 v Murski Soboti. gnn-15283
Škerl Jurij, Kidričeva 34, Ajdovščina, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-7072/97. gnm-15684
Škrbec Nataša, Bratovževa ploščad 20,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
39150, izdal LPP. gnj-15437
Špendija Danica, Miklavž 18, Miklavž pri
Ormožu, delovno knjižico. gnf-15416
Trojner Gašper, Kletarska ulica 1, Maribor, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-5009/99. gns-15603
Unčanin Bojan, Ul. bratov Rozman 10,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
16353, izdal LPP. gnd-15747
Ušeničnik Peter, Rakovnik 5, Medvode,
dijaško mesečno vozovnico, št. 9014.
gns-15328
Ušeničnik Peter, Rakovnik 5, Medvode,
dijaško izkaznico, izdal Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije.
gnr-15329
Vene Peter, Gubčeva 4, Sevnica, delovno knjižico, št. 2928. gnp-15681
Vidic Janez, Šišenska cesta 40, Ljubljana, delovno knjižico. gni-15438
Vidmar Maja, Gunceljska 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 39098, izdal LPP. gni-15713
Vigec Urška, Poljanski nasip 48, Ljubljana, delovno knjižico. gnj-15337
Vrhovec Snežana, Kočevarjeva ulica 14,
Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
31990159, izdala Fakulteta za farmacijo.
gnx-15548
Vukmirovič Damjan, Petrovičeva 25, Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19312392, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnl-15460
Writzl Matej, Čerinova 6, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 12308.
gnq-15430
Zelenec Ljudovik, Hotedršica 28, Hotedršica, izkaznico vojnega veterana, št.
5077, izdala UE Logatec. gno-15536
Zelenik Franc, Prvenci 22, Markovci, delovno knjižico, reg. št. 45783, izdala UE
Ptuj. gno-15532
Zoronić Erna, Pot na Rakovo Jelšo 309,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
12781, izdal LPP. gns-15628
Žuraj Savina, Brodarjeva 31, Celje, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, št.
2226, izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport,
leta 1989. gnc-15419
Žužek Tjaša, Polje, Cesta XVIII/18, Ljubljana-Polje, dijaško mesečno vozovnico, št.
12958. gnr-15629
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Izpadli preklici izgubljenih listin iz Uradnega lista RS, št. 1 z dne 7. 1. 2000

Štampiljke
SREDNJA POMORSKA ŠOLA, Pot pomorščakov 4, Portorož - Portorose, štampiljko okrogle oblike, z vsebino REPUBLIKA
SLOVENIJA, SREDNJA POMORSKA ŠOLA
PORTOROŽ, PORTOROSE, SCUOLA MEDIA NAUTICA, REPUBBLICA DI SLOVENIA,
na sredini je grb RS in št. 1. gno-14736
Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, Mej vrti 5, Novo mesto, štampiljko okrogle oblike, premera 1.6 cm, z vsebino: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO NOVO
MESTO, v sredini je emblem zavoda in št. 1.
gnt-15227
Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, Mej vrti 5, Novo mesto, štampiljko pravokotne oblike, z vsebino: PATKOVIČ COLARIČ JASMINA, zdravnica. gns-15228

Priglasitveni list
Abraham Ladislav, Gorička ulica 24, Černelavci, Murska Sobota, priglasitveni list,
opravilna št. 36-813/94, izdan dne 18. 6.
1994. gnb-14520
Bertalanić Vladimir, Mladinska 5, Murska Sobota, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 058284/1699/01-46/1997 in reprezentativno obrtno dovolenje, izdana dne 8. 5.
1997. gnk-15211
Brajdič Srečko, Hudeje 26, Trebnje, priglasitveni list, opravilna št. 057-0528/95,
izdan dne 1. 1. 1995. gnt-14777
Finomehanika Kovač, Dobrovnik 224,
Dobrovnik - Dobronak, priglasitveni list, opravilna št. 060/22-0271/94. gnf-14616
Fricelj Janek, Kropa 6, Gornji grad, priglasitveni list, opravilna št. 35041494.
gnu-14826
Gagulič Peter, Hrvatinova 1, Ankaran Ankarano, priglasitveni list, opravilna
št. 01-1138/94. gns-14878
Gregori Irena, Podkoren 96, Kranjska
Gora,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 14-0318/94, izdan dne 29. 10. 1995.
gng-15015
Gregorič Vinko, Muzčeva 7, Izola - Isola,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 013-0581/94, izdan dne 1. 1. 1995.
gnr-14829
Hočevar Darko, Stara cesta 8, Portorož
- Portorose, priglasitveni list, opravilna
št. 605/94-97. gnv-14875
Jerančič Matija s.p., Jakčeva 14, Novo
mesto,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 038/0363-94. gno-14582
Kavčič Valter s.p., Brdo 1/a, Dornberk,
obrtno
dovoljenje,
št. 2874/0079/00-47/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnj-15112
Kerhe Dejan, Žitence 64, Jurovski Dol,
obrtno
dovoljenje,
št. 313-31/92.
gnf-15116

Ogulin Marjan, Cerovec 1/B, Semič, odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 015420/0280/01-15/1995, izdana
dne 24. 12. 1996. gnv-14700
Osmič Meho s.p., Baznikova 19, Ljubljana,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 28-0976/94, izdan dne 27. 5. 1994.
gnd-14793
Planinšek Franc s.p., Pod gozdom cesta V 24, Grosuplje, priglasitveni list, opravilna št. 09-0538/94, izdan dne 1. 6. 1994.
gnp-14581
Ravnikar Peter, Celovška cesta 83, Ljubljana,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 27-045/94, izdan dne 6. 5. 1994.
gnx-14973
Ravnikar Stanko, Stritarjeva ulica 13,
Dob, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 002110/2007/00-16/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnf-15216
REPROS, Repše Gorazd s. p., Gradišče 35, Ajdovščina, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 050123/1569/01-11/1997,
izdana dne 15. 6. 1997. gnh-14889
Scortegagna Palmiro, Rusjanov trg 8,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 23-0024/94, izdan dne 8. 4. 1994.
gnf-14841
Studio Tivoli- Podbevšek Marjan, Celovška 25, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 27-0908/94, izdan dne 30. 5.
1994. gnz-14846
Šalamon Jelenka, Limbuška 53, Limbuš,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 064-0804/94, izdan dne 14. 7. 1997.
gnm-15113
Tomišič Gordana, Aškerčeva 14, Maribor,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 064-4143/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gnz-14646
Vernik Karl, Tugomerjeva ulica 2, Ljubljana,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 27-0233/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gnl-14660
Vidmar Branimir, Zg. Voličina 56, Voličina,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 021-0169/94, izdan dne 24. 12. 1999.
gnh-14789
Vitomirov Marija, Podkoren 41/c, Kranjska Gora, priglasitveni list, opravilna
št. 14-0420/94, izdan dne 22. 6. 1994.
gne-14667
Vogrinčič Drago, Vanganelska 35/a, Koper - Capodistria, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 53904/3096/01-27/1999, izdana dne 4. 6. 1999 pri OZS. gnf-14516

Potne listine
Ademi Alajdin, Skojevska 4, Ljubljana,
potni list, št. BA 876551, izdala UE Ljubljana. gny-14822
Ademi Asmir, Skojevska 4, Ljubljana, potni list, št. BA 876552, izdala UE Ljubljana.
gnw-14824

Ademi Senada, Skojevska 4, Ljubljana,
potni list, št. BA 876553, izdala UE Ljubljana. gnx-14823
Agrež Roman, Zdole 21, Kozje, potni
list, št. AA 538901, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnd-14743
Anderlič Boris, Tuncovec 2, Rogaška
Slatina, potni list, št. BA 863315, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gng-14840
Arslan Jasemin, Černelavci, Pušča 50,
Murska Sobota, potni list, št. BA 607504,
izdala UE Murska Sobota. gnr-15054
Arslan Suna, Černelavci, Pušča 50, Murska Sobota, potni list, št. BA 855101,
izdala UE Murska Sobota. gnp-15056
Arzenak Franc, Dolga gora 56, Ponikva, potni list, št. BA 267706, izdala UE
Šentjur pri Celju. gnp-14831
Avbelj Aleš, Imovica 5, Lukovica, potni
list, št. BA 527356, izdala UE Domžale.
gnh-14864
Ažman Alenka, Bezenškova 11, Ljubljana, potni list, št. AA 763508, izdala UE
Ljubljana. gnk-15086
Bartolec Julijana, Bratov Učakar 134,
Ljubljana, potni list, št. AA 310225, izdala
UE Ljubljana. gnd-14693
Bartolec Mato, Bratov Učakar 134, Ljubljana, potni list, št. AA 309295, izdala UE
Ljubljana. gnb-14695
Barukčič Marica, Cesta v Staro vas 1,
Postojna, potni list, št. AA 950498, izdala
UE Postojna. gnp-14756
Benedik Blanka, Gorenjesavska cesta
43, Kranj, potni list, št. BA 935206, izdala
UE Kranj. gng-15265
Berčan Olga, Belokriška cesta 48/a,
Portorož - Portorose, maloobmejno prepustnico, št. AI 78668, izdala UE Piran.
gnw-15199
Berisha Gani, Meljska c. 67, Maribor,
potni list, št. AA 282777, izdala UE Maribor. gnn-15058
Bidovec Matjaž, Srednja vas Goriče 7,
Golnik, potni list, št. AA 919918, izdala UE
Kranj. gnc-14844
Bolta Nina, Pot v Goričico 14, Ljubljana, potni list, št. AA 225248, izdala UE
Ljubljana. gnv-14800
Bolta Zvonimir, Pot v Goričico 14, Ljubljana, potni list, št. AA 225249, izdala UE
Ljubljana. gnw-14799
Bremec Metka, Vogrsko 170/B, Volčja
Draga, potni list, št. BA 177632, izdala UE
Nova Gorica. gnv-14625
Bremec Metka, Vogrsko 170/B, Volčja
Draga, maloobmejno prepustnico, št. AI
87784, izdala UE Nova Gorica.
gnw-14624
Breznik Janez, Zgornja Senarska 66,
Sv.trojica v Slov.goricah, potni list, št. AA
23343, izdala UE Lenart. gnw-14749
Breznik Tanja, Grogova 11, Maribor,
potni list, št. BA 537124, izdala UE Maribor. gnc-14819
Bučan Marčeta Smilja, Ljubeljska 24,
Ljubljana, potni list, št. AA 144785, izdala
UE Ljubljana. gnn-15158

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Cedilnik Jože, Lakotence 12, Ljubljana,
potni list, št. AA 18386, izdala UE Ljubljana.
gny-14847
Cimerman Daniel, Škapinova ulica 10,
Celje, potni list, št. BA 683231, izdala UE
Celje. gnc-14669
Cuder Samo, Kosovelova ulica 5/b, Tolmin, potni list, št. BA 699242, izdala UE
Tolmin. gnq-15080
Černič Jurij, Podlipoglav 1/a, Ljubljana-Dobrunje, potni list, št. AA 215844, izdala UE Ljubljana. gnx-14998
Deljanin Ermina, Ul. Franca Rozmana
Staneta 4, Kranj, potni list, št. AA 647495,
izdala UE Kranj. gnt-15052
Desovski Goran, Skopje, Makedonija,
potni list, št. BA 703294. gnl-14610
Djordjević Živka Nataša, Podlubnik 218,
Škofja Loka, potni list, št. AA 422995, izdala UE Škofja Loka. gny-15222
Dodig Gorazd, Cesta Krimskega odreda
20, Vrhnika, potni list, št. BA 529317, izdala UE Vrhnika. gnt-14552
Dolar Mladen, Igriška 2, Ljubljana, potni
list, št. AA 274060, izdala UE Ljubljana.
gnk-14611
Dvoršak Matej, Ulica Borisa Kidriča 15,
Slovenska Bistrica, potni list, št. BA 21621,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnb-14599
Đukić Gordana, Ul. Gradnikove brigade
39, Nova Gorica, potni list, št. AA 781257,
izdala UE Nova Gorica. gnz-14546
Fabjančič Bojan, Rožna pot 5, Koper Capodistria, potni list, št. BA 761324, izdala UE Koper. gnk-14536
Ferencek Miran, Kobilje 122, Kobilje,
potni list, št. BA 815700, izdala UE Lendava. gno-15182
Fidler Lucija, Kajuhova 34, Slovenska
Bistrica, potni list, št. BA 203527, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnx-14573
Fink Inzko Bernarda, Sveče 23, Feistritz, Avstrija, potni list, št. BA 752741, izdalo
MZZ RS dne 11. 5. 1998. gnz-14896
Fritzel Alenka, Ul. 1. maja 4, Metlika,
potni list, št. BA 694877, izdala UE Metlika.
gnh-15089
Gajšek Rezita, Pohorska ulica 6, Celje,
potni list, št. BA 60267, izdala UE Celje.
gnz-15171
Gašperlin Renata, Mlakarjeva ulica 44,
Šenčur, potni list, št. BA 200503, izdala UE
Kranj. gnj-15187
Gazvoda Milan, Resslova 4, Novo mesto, potni list, št. AA 039673, izdala UE Novo
mesto. gny-14797
Gojković Aleksandra, Murnova ulica 18,
Brežice, potni list, št. BA 721724, izdala
UE Brežice. gnr-14954
Golob David, Gubčeva ulica 7, Kranj,
potni list, št. BA 473188, izdala UE Kranj.
gnh-14564
Golotić Edina, Log 28 d, Hrastnik, potni
list, št. AA 970915, izdala UE Hrastnik.
gnp-15256
Gorjup Iztok, Munchnerstrasse 6, Fekdkirchen, Nemčija, potni list, št. BA 268537,
izdalo MZZ RS dne 23. 11. 1993.
gns-14703
Gramc Aleš, Krška vas 7/c, Krška vas,
potni list, št. AA 488229, izdala UE Brežice. gnt-15102
Grašič Jožef, Žerovinci 1, Ivanjkovci, potni list, št. BA 730200, izdala UE Ormož.
gng-14540

Grašič Vuk Alenka, Trubarjeva 36, Piran - Pirano, potni list, št. AA 511345,
izdala UE Piran. gny-15072
Gregorič Jože, Vrhloga 59, Slovenska
Bistrica, potni list, št. BA 582735, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnf-15166
Grilc Vincenc, Selce nad Blanco 18,
Blanca, potni list, št. AA 928974, izdala
UE Sevnica. gns-15178
Grošelj Andrej, Kresnice 110, Kresnice, potni list, št. AA 40384, izdala UE
Litija. gni-15163
Grošelj Terezija, Kresnice 110, Kresnice, potni list, št. AA 670598, izdala UE
Litija. gnj-15162
Gruden Milan, Dolenja vas 40, Zagorje
ob Savi, potni list, št. BA 639107, izdala
UE Zagorje ob Savi. gnj-14737
Gutman Frančiška, Kokolajnščak 18,
Sveti Jurij ob Ščavnici, potni list, št. BA
147762, izdala UE Gornja Radgona.
gng-15190
Herman Terezija, Rudarska 18, Lendava - Lendva, potni list, št. AA 213304,
izdala UE Lendava. gnc-14894
Indihar Julijana, Mucharjeva 6, Ljubljana, potni list, št. AA 247277, izdala UE
Ljubljana. gnz-15221
Jamšek Marjan, Dobovec 31, Trbovlje, potni list, št. AA 56966, izdala UE
Trbovlje. gnz-14596
Jenča Mirča, Vojkova 48, Ljubljana,
potni list, št. AA 170129, izdala UE Ljubljana. gnt-14727
Juvan Barbara, Zg. Stranje 9, Kamnik,
potni list, št. BA 447967, izdala UE Kamnik. gng-14765
Kablar Branislav, Rozmanova ulica
24/H, Ilirska Bistrica, potni list, št. BA
840153, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnk-14686
Kavčič Marino, Šmarje pri Sežani 6/A,
Sežana, maloobmejno prepustnico, št. AI
002306, izdala UE Sežana. gni-14563
Kemperle Martin, Gostičeva cesta 32,
Radomlje, potni list, št. AA 24775, izdala
UE Domžale. gnd-14593
Klajnšek Alan, Sp. Polskava 88, Pragersko, potni list, št. BA 21501, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnd-14818
Kleva Nevijo, Postojnska ulica 1, Izola
- Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI
29145, izdala UE Izola. gnf-14741
Kocjančič Jadran, Grintovec št.37,
Šmarje, maloobmejno prepustnico, št. AI
46246, izdala UE Koper. gnv-14900
Koderman Miran, Jakčeva 43, Ljubljana, potni list, št. BA 219237, izdala UE
Ljubljana. gnv-14575
Kodre Jožef, Cankarjeva ul. 46, Nova
Gorica, potni list, št. AA 984302, izdala
UE Nova Gorica. gnu-14626
Kogej Igor, Maurerjeva 25, Ljubljana,
potni list, št. BA 901086, izdala UE Ljubljana. gni-15263
Konstantinović Miloš, Ul. Zvonimira Miloša 2, Izola - Isola, potni list, št. BA
226425, izdala UE Izola. gnf-14541
Kopina Aljoša, Smrečnikova ulica 34,
Novo mesto, potni list, št. BA 778744,
izdala UE Novo mesto. gnb-14803
Kosec Damjan, Ormoška cesta 3, Ljutomer, potni list, št. BA 709963, izdala
UE Ljutomer. gnv-14750
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Košec Viktor, Bački breg 39, Srbija, potni list, št. AA 795971, izdala UE Laško.
gno-15207
Koštomaj Anita, Nušičeva ulica 27A, Celje, potni list, št. BA 126461, izdala UE
Celje. gnc-14569
Kovač Marko, Polzela 210, Polzela, potni list, št. BA 598759, izdala UE Žalec.
gnh-14839
Krajnc Ana, Vosek 30, Pesnica pri Mariboru, potni list, št. AA 498173, izdala UE
Pesnica. m-3452
Krajnc Sebastjan, Lopata 45, Celje, potni list, št. BA 878052, izdala UE Celje.
gni-14688
Kramar Špela, Naselje na šahtu 45, Kisovec, potni list, št. BA 587111, izdala UE
Ljubljana. gnf-14670
Krivic Zdenka, Gunceljska 21, Ljubljana, potni list, št. BA 44841, izdala UE Ljubljana. gnz-14871
Kvaternik Branko, Gregorčičeva 1/a, Ilirska Bistrica, potni list, št. BA 739196, izdala UE Ilirska Bistrica. gnp-15106
Lainšček Mavro, Kreljeva ulica 4, Koper
- Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 18318, izdala UE Koper. gnu-14901
Lampe Marija, Partizanska c. 15, Cerknica, potni list, št. AA 942393, izdala UE
Cerknica. gnp-14681
Lasič Robert, Arčoni 1, Renče, potni list,
št. BA 623270, izdala UE Nova Gorica.
gnn-14758
Lenič Tomaž, Bratov Učakar 116, Ljubljana, potni list, št. AA 10230, izdala UE
Ljubljana. gnb-15195
Likar Izidor, Otlica 47, Ajdovščina, potni
list, št. AA 721737, izdala UE Ajdovščina.
gno-14757
Lipušček Dora, Žagarjeva ul. 1, Tolmin,
maloobmejno prepustnico, št. AI 58309,
izdala UE Tolmin. gnm-15184
Mahić Samir, Krašnova ulica 14, Kranj,
potni list, št. BA 551870, izdala UE Kranj.
gnh-15264
Mahnič Marija, Sv. Peter 83, Sečovlje Sicciole, potni list, št. BA 105335, izdala
UE Piran. gne-14542
Marinič Anja, Mazovčeva pot 6, Ljubljana, potni list, št. BA 663773, izdala UE
Ljubljana. gnl-14760
Marinič Jeriha Darja, Mazovčeva pot 6,
Ljubljana, potni list, št. AA 819221, izdala
UE Ljubljana. gnk-14761
Marinič Leopold, Mazovčeva pot 6, Ljubljana, potni list, št. AA 43982, izdala UE
Ljubljana. gnj-14762
Medja Janez, Nemški rovt 1, Bohinjska
Bistrica, potni list, št. AA 0576643, izdala
UE Radovljica. gnz-14746
Meško Štok Zlatka, Kosovelova ulica 7,
Celje, potni list, št. AA 378373, izdala UE
Celje. gnq-14680
Mikuž Boris, Ulica prekomorskih brigad
5, Postojna, potni list, št. AA 72206, izdala
UE Postojna. gnj-14987
Milošević Zoran, Cankarjeva ulica 52,
Nova Gorica, potni list, št. BA 122904, izdala UE Nova Gorica. gnc-14544
Mirt Benjamin, Šempas 190, Šempas,
potni list, št. AA 842972, izdala UE Nova
Gorica. gnk-15111
Nikolić Marjetica, Vojvode Radomira Putnika 4/7, Bor, potni list, št. BA 454015.
gnf-14766
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Novak Boris, 1. maja 10, Idrija, potni
list, št. BA 727970, izdala UE Idrija.
gny-14897
Obid Zorislava, Ljuba Šercerja 3, Rožna
dolina, Nova Gorica, potni list, št. BA
329539, izdala UE Nova Gorica.
gnl-15085
Obid Zorislava, Ljuba Šercerja 3, Rožna
dolina, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI 104878, izdala UE Nova Gorica. gnj-15087
Oblak Alojz, Gregorčičeva ulica 5, Gorenja vas, potni list, št. AA 422882, izdala UE
Škofja Loka. gnn-14783
Oblak Ksenija, Na Kresu 24, Železniki,
potni list, št. BA 714610, izdala UE Škofja
Loka. gnk-15061
Odar Igor, Tovarniška 3/a, Ajdovščina,
potni list, št. BA 12025, izdala UE Ajdovščina. gns-15082
Omahen Matjaž, Jelovškova 20, Ljubljana, potni list, št. BA 218590, izdala UE
Ljubljana. gny-15147
Omanović Alen, Ulica Ruške čete 16,
Ruše, potni list, št. BA 672552, izdala UE
Ruše. gny-15172
Paratušić Zijad, Brodarjev trg 5, Ljubljana, potni list, št. AA 818124, izdala UE
Ljubljana. gnd-15143
Pehlić Mirsad, Lavričeva cesta 66, Ajdovščina, potni list, št. BA 244667, izdala UE
Ajdovščina. gnb-14745
Petek Klemen, Rore 11, Gornji grad,
potni list, št. BA 881750, izdala UE Mozirje. gnq-14830
Pirnat Polonca, Krakovska cesta 4, Ljubljana, potni list, št. BA 181882, izdala UE
Ljubljana. gnv-14725
Piršič Anton, Ul. Rada Simonitija 13,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 112682, izdala UE Nova Gorica.
gnt-14802
Plohl Jelka, Čadram 43, Oplotnica, potni list, št. AA 557466, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnr-14604
Podjaveršek Lidija, Makole 3, Makole,
potni list, št. BA 829338, izdala UE Slovenska Bistrica. gne-14817
Podobnik Brigita Gašperlin, Jezerska cesta 114/b, Kranj, potni list, št. BA 365686,
izdala UE Domžale. gnx-14723
Pohleven Marko, Selca 115, Selca, potni list, št. BA 254359, izdala UE Škofja
Loka. gnj-15062
Pohlin Frančišek, Prešernova cesta 9,
Radomlje, potni list, št. AA 325788, izdala
UE Domžale. gnb-14674
Polanec Sašo, Gubčeva cesta 9, Trebnje, potni list, št. BA 155521, izdala UE
Ljubljana. gnd-15193
Predovič Romana, Velebitska ulica 17,
Ljubljana, potni list, št. AA 978458, izdala
UE Ljubljana. gny-14872
Pučnik Mihael, T. Melive 13, Slovenske
Konjice, potni list, št. BA 129510, izdala
UE Slovenske Konjice. gnb-14820
Pušić Denis, Ulica Luke Svetca 3, Litija,
potni list, št. BA 864475, izdala UE Litija.
gnh-15243
Pušić Ljubica, Ul. Luke Svetca 3, Litija,
potni list, št. AA 838747, izdala UE Litija.
gnc-15244
Pušić Mladen, Ulica Luke Svetca 3, Litija, potni list, št. AA 416658, izdala UE Litija.
gne-15242

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Rankovič Dean, Ulica pod gozdom 29,
Trzin, potni list, št. BA 308244, izdala UE
Domžale. gnm-14534
Raspor Vlasta, Opatje selo 49, Miren,
maloobmejno prepustnico, št. AI 105901,
izdala UE Nova Gorica. gns-15078
Retelj Franc, Markljeva ul. 15, Novo
mesto, potni list, št. BA 869783, izdala
UE Novo mesto. gni-14613
Rihter Apolonija, Rojčeva 11, Ljubljana, potni list, št. AA 217866, izdala UE
Ljubljana. gnw-15124
Ristić Pero, Ledine 8, Nova Gorica,
potni list, št. BA 866728, izdala UE Nova
Gorica. gnc-14744
Rodica Ester, Pod Planino 4, Sežana,
potni list, št. BA 326382, izdala UE Sežana. gnp-14806
Rodica Peter, Pod Planino 4, Sežana,
potni list, št. BA 805560, izdala UE Sežana. gnq-14805
Rosa Marjan, Gorenjska cesta 42, Ribnica, potni list, št. AA 882722, izdala UE
Ribnica. gnl-14785
Rožanc Miha, Fr. Nebca 24, Ljubljana,
potni list, št. AA 710054, izdala UE Ljubljana. gny-14722
Rožič Gabrijel, Imenje 31, Kojsko, potni list, št. BA 165635, izdala UE Nova
Gorica. gnr-15079
Sadikoska Dževahira, Ul. Talcev 10,
Deskle, Anhovo, maloobmejno prepustnico, št. AI 74121, izdala UE Nova Gorica.
gnq-15205
Salihovič Arnes, Gradnikova cesta 95,
Radovljica, potni list, št. BA 87556, izdala UE Radovljica. gnr-14804
Selič Franc, Ulica Dušana Kvedra 24,
Šentjur, potni list, št. BA 434758, izdala
UE Šentjur pri Celju. gns-14828
Selič Uroš, Šolska ul. 2, Slovenske Konjice, potni list, št. AA 868765, izdala UE
Slovenske Konjice. gnz-14821
Senekovič Branko, Zgornje Dobrenje
27, Šentilj v Slov.goricah, potni list, št. AA
947814, izdala UE Pesnica. m-3451
Skorjanc Marko, Cankarjeva 74, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
105748, izdala UE Nova Gorica.
gnx-14902
Skubic David, Ložnica pri Žalcu 3/C,
Žalec, potni list, št. AA 252159, izdala
UE Žalec. gnl-14835
Smodiš Vladimir, Otovci 587A, Mačkovci, potni list, št. BA 475360, izdala UE
Murska Sobota. gnw-14899
Stare Igor, Ceglenica 23, Naklo, potni
list, št. BA 942208, izdala UE Kranj.
gnp-14656
Strahan Stanislav, Tomšičeva 51, Slovenj Gradec, potni list, št. BA 879824,
izdala UE Slovenj Gradec. gnu-15226
Subašić Husein, Cesta revolucije 23,
Jelšane, potni list, št. BA 22102, izdala
UE Jesenice. gnu-15151
Subić Željko, Potok 1, Novo mesto,
potni list, št. AA 556356, izdala UE Novo
mesto. gne-15142
Svetin Iztok, Partizanska 3, Šmarje-SAP, potni list, št. AA 589610, izdala
UE Grosuplje. gnn-15133
Šebela Gregor, Mlakarjeva ulica 50,
Trzin, potni list, št. AA 627071, izdala UE
Domžale. gnk-14565

Šetina Franc, Zbilje 97, Medvode, potni
list, št. AA 113994, izdala UE Ljubljana.
gns-14528
Šetina Ivanka, Zbilje 97, Medvode, potni
list, št. AA 875204, izdala UE Ljubljana.
gnr-14529
Šetina Mik, Zbilje 97, Medvode, potni
list, št. AA 597885, izdala UE Ljubljana.
gnt-14527
Škulj Milanka, Senožeče 145, Senožeče, potni list, št. BA 382961, izdala UE
Sežana. gnn-14633
Štimec Matevž, Kajuhova 6, Poljčane,
potni list, št. BA 582547, izdala UE Slovenska Bistrica. gnh-14668
Tahiri Lejla, Ul. Tončke Dežman 8, Kranj, potni list, št. BA 820518, izdala UE Kranj. gni-14763
Testen Boris, Savska cesta 26, Domžale, potni list, št. BA 107636, izdala UE Domžale. gny-15197
Testen Marija, Savska cesta 26, Domžale, potni list, št. AA 156158, izdala UE Domžale. gnx-15198
Toplak Nataša, Ulica Sallaumines 5/b,
Trbovlje, potni list, št. BA 98481, izdala UE
Trbovlje. gni-14863
Toplek Jadranka, Sinja Gorica 1, Cerknica, potni list, št. AA 806025, izdala UE
Cerknica. gne-14742
Tovšak Peter, Šentilj pod Turjakom 30,
Mislinja, potni list, št. AA 918134, izdala
UE Slovenj Gradec. gnh-14989
Turel Ivo, Bukovica 24, Volčja Draga,
maloobmejno prepustnico, št. AI 88148,
izdala UE Nova Gorica. gng-14740
Valenčič Roberta, Rodik 53, Kozina, potni list, št. BA 539062, izdala UE Sežana.
gnl-14810
Valenčič Roberta, Rodik 53, Kozina, maloobmejno prepustnico, št. AI 78016, izdala UE Sežana. gnm-14809
Veselko Ivan, Pudob 35, Stari trg pri
Ložu, potni list, št. AA 349560, izdala UE
Cerknica. gnc-15144
Vogrin Kristijan, Župančičeva ulica 22,
Piran - Pirano, potni list, št. BA 232223,
izdala UE Piran. gnz-14996
Vogrin Srečko, Župančičeva ulica 22,
Piran - Pirano, potni list, št. AA 516956,
izdala UE Piran. gnf-14995
Vrčko Tatjana, Kidričeva 82, Trzin, potni
list, št. BA 686052, izdala UE Domžale.
gno-14607
Wernig Drago, Prušnikova 46, Maribor,
potni list, št. AA 282774, izdala UE Maribor. gnu-15176
Zadravec Rihard, Prvomajska ulica 2, Veržej, potni list, št. BA 611007, izdala UE
Ljutomer. gny-14622
Zagmajster Maja, Ul. bratov Učakar 110,
Ljubljana, potni list, št. BA 720743, izdala
UE Ljubljana. gnw-15074
Zakošek Gorazd, Pilštanj 22, Lesično,
potni list, št. BA 359916, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnr-14679
Zrilić Bore, Seidlova cesta 56, Novo mesto, potni list, št. AA 833455, izdala UE
Novo mesto. gny-14997
Žbogar Aljaž, Nov svet 8, Škofja Loka,
potni list, št. BA 794779, izdala UE Škofja
Loka. gnr-14854
Žigon Julija, Bevkova ulica 11, Ajdovščina, potni list, št. BA 709720, izdala UE
Ajdovščina. gne-15192
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Žmitek Samo, Kraigherjeva 5, Postojna,
potni list, št. BA 366859, izdala UE Postojna. gnf-15091

Osebne izkaznice
Ademi Semir, Dantejeva 29, Izola - Isola, osebno izkaznico, št. 191423.
gns-15203
Altbauer Dušan, Sp. Vižinga 6, Radlje ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 294866.
gnf-14891
Ambrožič Daniel, Ul. Jožeta Kopitarja 39,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 228550. gny-14647
Babić Sedika, Cesta talcev 18, Velenje,
osebno izkaznico, št. 24317. gnd-14843
Bernhard Špela, Volkmerjeva 9, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 273377. gnb-15070
Boben Anton, Zadružna 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 74684. gne-14792
Brajdič Darijan, Brezje 12, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 231099. gnm-14759
Braune Ana, Pod hribom 64/a, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 42889.
gns-14853
Brenk Luka, Trubarjeva 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 224003. gny-14972
Bukovec Friderik, Pionirska ul. 6, Radenci,
osebno
izkaznico,
št. 39840.
gny-14547
Crnek Jana, Kogejeva 17, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 240802. gnk-14561
Čampa Antonija, Riharjeva 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 90049.
gnk-15186
Dežman Eva, Trnovec 8/a, Medvode,
osebno izkaznico, št. 189595. gnk-14986
Dolenšek Antonija, Kropova 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 20022.
gnh-15214
Erceg Miran, Cesta 24. junija 70, Ljubljana-Črnuče,
osebno
izkaznico,
št. 219054. gnx-14598
Ergaver Jerneja, Polževa 21, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 7566. gnt-14752
Fatos Hasanaj, Suhadole 15 a, Komenda, osebno izkaznico, št. ZZ 0004060 začasno zatočišče, izdala UE Kamnik.
gnp-15006
Fidler Lucija, Kajuhova 34, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 30767.
gny-14572
Glogovšek Jože, Ul. Josipa Priola 2, Maribor, osebno izkaznico, št. 83613.
gni-14988
Goršin Cecilija, Globočdol 3, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 142933.
gny-14747
Gregorić Franc, Tržaška ulica 35, Celje,
osebno izkaznico, št. 190426. gnw-15174
Halilović Dževdet, Preglov trg 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 241786.
gnz-14946
Herzog Tadeja, Cankova 29/A, Cankova, osebno izkaznico, št. 262915.
gnb-14895
Hrobat Katja, Obrtniška 20, Kozina, osebno izkaznico, št. 113775. gnp-14906
Hrs Vlado, Angelce Ocepkove 3, Ljubljana, preklic osebne izkaznice, objavljen v
Ur. l. RS, št.98/99. gns-14603

Janjevak Mateja, Cesta v Mestni log 36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 255711.
gnn-15233
Janša Eva, Dovje 61, Mojstrana, osebno izkaznico, št. 54888. gnv-15175
Jerebica Jela, Krkavče 127, Šmarje,
osebno izkaznico, št. 208383. gnr-14904
Jesih Aleš, Tržaška c. 23, Podčetrtek,
osebno izkaznico, št. 121178. gni-14538
Jordan Rudi, Magdalenski trg 7, Maribor, osebno izkaznico, št. 234460.
gnx-15148
Koritnik Darja, Gubčeva ulica 6, Krško,
osebno izkaznico, št. 260468. gnp-14956
Kotorčevič Cveta, Otovci 73, Mačkovci,
osebno izkaznico, št. 121110. gni-14838
Kovač Marjan, Ocvirkova 92, Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico, št. 6854.
gnz-15021
Krajnc Sebastjan, Lopata 45, Celje, osebno izkaznico, št. 122026. gnh-14689
Kralj Iztok, Regentova ulica 14, Maribor,
osebno izkaznico, št. 137124. gnf-14691
Krenner Marko, Kidričeva cesta 16, Kranj,
osebno
izkaznico,
št. 145996.
gns-14753
Lanišek Dušan, Tirosek 32/A, Gornji
grad, osebno izkaznico, št. 115383.
gnb-14570
Lotrič Brina, Jamova 75, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 202017. gnj-15012
Lovrec Damjan, Moravci 139/a, Mala
Nedelja, osebno izkaznico, št. 158255.
gns-14903
Majč Boštjan, Cvetlična 2, Ormož, osebno izkaznico, št. 117921. gnz-15071
Mavsar Jožef, Plešivica 54, Notranje Gorice, osebno izkaznico, št. 43387.
gnu-14676
Mesec Darja, Sinja Gorica 89, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 17152. gnm-15009
Mikec Leopold, Seidlova cesta 76, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 250719.
gnm-14909
Moškrič Tanja, Cesta 13. julija 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 225926.
gnj-14662
Mutić Denis, Trebinjska ulica 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 204615.
gnb-14595
Novak Anton, Šmartinska cesta 239, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 73789.
gnm-14659
Ožbolt Danijel, Zgornji Čačič 3, Osilnica, osebno izkaznico, št. 229031.
gnz-14696
Pajk Marija, Črtomirova 22, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 257975. gnb-15145
Pavičić Marko, Polanškova 34, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 104089.
gny-15097
Pečar Ana, Pod kostanji 21, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 124794. gni-15188
Pirih Dejan, Gradnikove brigade 17,
Nova
Gorica,
osebno
izkaznico,
št. 256818. gnt-15202
Plevnik David, Podpeč pri Šentvidu 8,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 52945.
gnj-14962
Punčuh Jožef, Radvanjska cesta 61, Maribor, osebno izkaznico, št. 213873.
gnq-14755
Rajer Robert, Tacenska cesta 97, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 222726.
gnc-14694
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Rajlić Rajko, Peričeva 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 140174. gnd-15268
Rebula Gregor, Franca Baliča 19, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico,
št. 206644. gnq-14905
Rogelj Irena, Žabnica 52, Notranje Gorice, osebno izkaznico, št. 129471.
gnx-15048
Semijalac Barbara, Ograje 64, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 225742. gnk-14861
Sovič Karmen, Ravne 160, Šoštanj, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS,
št.102/99. gnv-14650
Šarenac Momčilo, Vita Kraigherja 22,
Maribor, osebno izkaznico, št. 163752.
gne-14842
Škraban Aleksander, Žibertova 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 156392.
gnw-14724
Šlamberger Daniel, Skorba 36/c, Hajdina, osebno izkaznico, št. 85976. gnv-15250
Štiglić Frančiška, Ulica Juleta Gabrovška 21, Kranj, osebno izkaznico,
št. 124487. gnd-14618
Štrempfel Simona, Ribarjeva 3/a, Celje,
osebno izkaznico, št. 274882. gnn-14808
Šuštaršič Lovrenc Marjan, Blatna Brezovica 25, Vrhnika, osebno izkaznico,
št. 34136. gnb-14945
Tevž Samo, Reška ulica 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 272632. gnh-15239
Turk Maja, Brod v Podbočju 9, Podbočje,
osebno
izkaznico,
št. 24020.
gnd-15068
Urankar Marija, Križate 4, Moravče, osebno izkaznico, št. 187816. gnj-14612
Valher Darja, Ulica bratov Greifov 4, Maribor, osebno izkaznico, št. 260856.
gnz-14621
Vehovec Janez, Šempeterska 53, Kranj, osebno izkaznico, št. 8764. gnt-15177
Vrtačnik Karolina, Vojkova cesta 87, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 182450.
gnx-14773
Zahirović Smail, Prušnikova 116, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 180609.
gnm-14859
Zavišek Zvezdana, Peruzzijeva 22, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 196721.
gnr-14629
Žbogar Aljaž, Nov svet 8, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 161463. gnp-14856

Vozniška dovoljenja
Bajić Dušan, Kaniža 147F, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 11843, izdala UE Pesnica. m-3439
Bartol Andreja, Bolkova 7, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1354175, reg. št. 34875, izdala UE Domžale. gno-15157
Barukčič Marko, Dolž Lipnica 11, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
reg. št. 21435. gnq-14705
Batagelj Tanja, Podgrič 4, Podnanos, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1181795,
izdala UE Ajdovščina. gnw-14974
Bavdek Srdan, A. Kodra 11, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 642518, reg. št. 14994, izdala UE Kranj. gns-14678
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Began Bojan, Pohorska 30, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5765,
izdala UE Maribor. m-3446
Belca Ivan, Križna pot 73, Rače, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg.
št. 19574, izdala UE Maribor. m-3443
Belle Simona, Ul. Ivana Pengova 10, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
944386, reg. št. 29683, izdala UE Domžale. gnw-14849
Biderman Alojz, Brodnice 127A, Rimske Toplice, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 10769, izdala UE Laško.
gne-15067
Bleiweis Strgar Katja, Suhadolčanova ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 23171, reg. št. 153859, izdala
UE Ljubljana. gns-14978
Bohl Damijan, Božičeva 3, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 98107, izdala UE Ptuj.
m-3424
Bratkovič Branko, Lendavske gorice
3/d, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1752, izdala UE Lendava. gnp-14731
Bremec Metka, Vogrsko 170/B, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gnj-14512
Brentin Marija, Kranjska cesta 14, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
170524, reg. št. 40188, izdala UE Kranj.
gnc-14794
Brumec Mihaela, Dolga gora 2, Ponikva, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 9497,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnm-14634
Bučič Pajo, Jelendol 10, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 9143, izdala UE
Tržič. gnr-14779
Budimir Aleksandar, Ulica Bratov Tuma
22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1137456, reg. št. 215884, izdala UE Ljubljana. gnh-14768
Cankar Božidar, Selo 39, Žiri, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 12316, izdala UE Škofja Loka. gnv-14825
Cigan Zdravko, Žitna ulica 11, Odranci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11143,
izdala UE Lendava. gnq-15180
Cirar Jožica, Tirna 27, Sava, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1264033, izdala UE Zagorje ob Savi. gno-15007
Cvetko Franc, Vučja vas 24, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3970, izdala UE Ljutomer.
gne-15117
Čede Drago, Šutna 7, Brestanica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16367, izdala
UE Krško. gnu-14951
Černe Matej, Cesta na Čuklje 70/a, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 956165, reg. št. 38779.
gnj-15016
Dereani Dušan, Preglov trg 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
596185, reg. št. 125122, izdala UE Ljubljana. gnm-14734
Djokić Vojin, Pot k Savi 25, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1077195, reg. št. 198625, izdala UE Ljubljana. gnx-15173
Dobrovoljc Boris Edvard, Celovška cesta 287, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1003182, reg. št. 173068, izdala UE Ljubljana. gnc-14944
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Dolčič Maksimiljan, Cesta v Prod 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 446802, reg. št. 35450, izdala UE
Ljubljana. gnk-15236
Dolenc Majda Rozina, Vojkova cesta 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1106752, reg. št. 144232, izdala UE
Ljubljana. gnz-15146
Donko Jožica, Tomšičeva cesta 45, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9738, izdala UE Velenje. gnr-15179
Drevenšek Stanko, Zg. Guškovje 49,
Podlehnik, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 23808, izdala UE Ptuj. gnd-14968
Drglin Janez, Podlipoglav 13, Ljubljana-Dobrunje, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 647035, reg. št. 43488, izdala UE Ljubljana. gnu-14976
Duh Tomaž, Ravenska ulica 6, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 12289. gny-14522
Elsner Branko, Rusjanov trg 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
448619, reg. št. 23959, izdala UE Ljubljana. gne-14692
Elšnik Mateja, Slatina 16, Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9832, izdala UE Pesnica. m-3444
Emeršič Damjan, Zb. gora 5/b, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9641. gns-14728
Ferlič Barbara, Zarnikova ulica 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
611321, reg. št. 65809, izdala UE Ljubljana. gng-15165
Ferlič Franc, Zarnikova ulica 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
147286, reg. št. 13107, izdala UE Ljubljana. gnh-15164
Fidler Lucija, Kajuhova 34, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 6376, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnw-14574
Filipič Boris, Očeslavci 8, Spodnji Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 12663, izdala UE Gornja Radgona.
gnn-15033
Frangež Simon, Flisova 26, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 111857, izdala UE Maribor. m-3455
Frkač Jože, Frana Kovačiča 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 84851, izdala UE Maribor. m-3431
Gavrilović Goran, Kamnik pod Krimom
4/c, Preserje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1342463, reg. št. 228722, izdala UE Ljubljana. gne-14767
Gazvoda Milan, Resslova ul. 4, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 11041, izdala UE Novo mesto.
gnz-14796
Geld Milan, Šentilj 114 a, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 1954, izdala UE Pesnica.
m-3429
Gerdina Tomaž, Šmarska cesta 13, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1165847, reg. št. 41554, izdala UE Ljubljana. gnt-14627
Gomboc Zvonimir, Krog, Ul. ob Ložiču
22, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
št. 9592. gnp-14881
Goričanac Miroslav, Grabrovec 80, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
460778, reg. št. 2513, izdala UE Metlika.
gns-15032

Gostiša Janez, Pod Grintovcem 16, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 472440, reg. št. 558, izdala UE Logatec. gnf-14991
Gradič Branka, Kardeljeva 79, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 68315, izdala UE Maribor. m-3423
Gramc Aleš, Krška vas 7/c, Krška vas,
vozniško dovoljenje, kat. BCEF, št. 9448,
izdala UE Brežice. gns-15103
Grešak Ivanka, Markljeva 3, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 25431, izdala UE Novo mesto.
gnr-14704
Gril Janez, Poljanska cesta 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
584519, reg. št. 164061, izdala UE Ljubljana. gnw-14949
Grilj Franc, Aškerčeva 41, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
579008, reg. št. 15615, izdala UE Domžale. gng-14790
Gruden Milan, Dolenja vas 40, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 308310, izdala UE Zagorje ob Savi.
gni-14738
Hacin Petra, Mlaka 38/b, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20176, izdala UE Kamnik. gnf-14866
Has Elvis, Kremberk 24, Sv.Ana v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 9608, izdala UE Lenart. m-3427
Hentak Brigita, Trniče 19, Marjeta na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 86432, izdala UE Maribor.
m-3435
Holešek Aleksander, Šuštarjeva 13, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 10992, izdala UE Trbovlje. gns-14778
Hren Damjan, Ulica Sallaumines 10, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 9548, izdala UE Trbovlje. gnb-15020
Hribar Klemen, Zg. Bitnje 257, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1354322, reg. št. 51857, izdala UE Kranj.
gnx-15023
Hrovat Luka, Podbrečje 52/b, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
945192, reg. št. 29510, izdala UE Domžale. gnu-14655
Hrovat Robi, Litijska cesta 163, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
842721, reg. št. 166845, izdala UE Ljubljana. gnb-14845
Iljaš Matej, Dečna sela 46, Artiče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13880,
izdala UE Brežice. gnm-15109
Ilovar Dušan, Miklošičeva 3, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13099,
izdala UE Celje. gnu-14776
Ivanovski Mirče, Ul. Polonce Čude 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1189184, reg. št. 188598, izdala UE
Ljubljana. gnu-14726
Jakoša Mihael, Dolina 16, Puconci, vozniško dovoljenje, št. 35724. gnz-15121
Janjevak Mateja, Cesta v Mestni log 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B in inštruktorsko, št. S 239794 in SB 5743, reg.
št. 111389,
izdala
UE
Ljubljana.
gno-15232
Jankovič Vlasta, Krakovski nasip 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
169321, reg. št. 164969, izdala UE Ljubljana. gnq-14684
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Jazbinšek Ivan, Trnovo 18, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3121, izdala UE Laško. gne-14617
Jelčič Aleksander, Brezovica 34, Bizeljsko, vozniško dovoljenje, reg. št. 15888.
gnd-14893
Jemec Maks, Klopce 5, Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
392512, reg. št. 35346, izdala UE Ljubljana. gni-14663
Jerala Cvetka, Celovška cesta 126, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
21817, reg. št. 46396, izdala UE Ljubljana. gng-14865
Jeram Damjan, Žirovska cesta 6, Spodnja Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1090490, reg. št. 10885, izdala UE
Idrija. gnc-14619
Jernejčič Andrej, Šercerjeva ulica 23i,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 265634, reg. št. 146271, izdala UE
Ljubljana. gnq-14855
Jeromen Marko, Žalna 10, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 4401,
izdala UE Grosuplje. gnq-14555
Karlatec Anton, Hudi kot 88, Ribnica na
Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BCEGFH, reg. št. 4228, izdala UE Radlje ob Dravi. gnm-14834
Karlin Alenka, Sava 54/a, Litija, vozniško dovoljenje, kat. CPP, št. 73062, izdala
UE Litija. gnj-14637
Kiseljak Romana, Vegova 18 - Njiverce,
Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 61875, izdala UE Maribor. gng-14715
Klepac Bojana, Cesta v Mestni log 5,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6971, izdala UE Kočevje. gnb-14545
Kobal Jurij, Vrhpolje 59, Vipava, preklic
vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 104/99. gnm-14784
Kodrič Ladislav, Brezje 12, Podbočje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 18419. gnl-15160
Kogovšek Petja, Begunje 32/c, Begunje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. ABCGH, št. 18186. gnp-14506
Kohek Ksenja, Jamova cesta 48, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1213213, reg. št. 221405, izdala UE Ljubljana. gnh-14739
Kolarič Tanja, Ul. Iga Grudna 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1165274, reg. št. 163264, izdala UE Ljubljana. gni-15138
Končina Aleš, Dol Trebuša 65/a, Slap
ob Idrijci, vozniško dovoljenje, št. S
001181893, izdala UE Tolmin. gnw-14699
Konjar Jurij, Celovška 127, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
1243622, reg. št. 222844, izdala UE Ljubljana. gnz-14721
Koritnik Darja, Gubčeva 6, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17505,
izdala UE Krško. gnq-14955
Korošec Gašper, Valjavčeva 9, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1032886,
reg. št. 45336, izdala UE Kranj. gnn-14708
Kos Živa, Archinetova ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1250500, reg. št. 224085, izdala UE Ljubljana. gng-14665
Krajnc Anton, Čadram 57, Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7633.
gnr-14883

Krajnc Dušan, Dogoška c. 68, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 114896, izdala UE Maribor. m-3433
Krajnc Franc, Vosek 35, Pernica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 33169, izdala UE Maribor. m-3441
Krajnc Sebastjan, Lopata 45, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 37783,
izdala UE Celje. gnq-14730
Krašovec Mirko, Velik. Brusnice 19,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 18625, izdala UE Novo mesto.
gnn-14583
Kresal Miran, Ribenska 15, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19570, izdala UE Radovljica. gnx-14948
Krpič Aljaž, Čedejeva ulica 6, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9514, izdala UE Laško. gnv-14850
Kuburić Nijaz, Klanska ulica 3, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
926935, reg. št. 178734, izdala UE Ljubljana. gnu-15251
Kučan Silvester, Križevci 206, Križevci,
vozniško
dovoljenje,
št. 20352.
gnx-14523
Kumljanc Stanka, Srednja bela 37,
Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1146601, reg. št. 47799, izdala UE
Kranj. gnr-14879
Kump Roman, Obrh pri Dragatušu 2,
Dragatuš, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 6255, izdala UE Črnomelj.
gnm-15084
Kusterbajn Štefka, Tomšičeva 11, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 1383, izdala UE Velenje. gnx-14623
Lampe Marija, Partizanska c.15, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 4959, izdala UE Cerknica. gno-14682
Lamut Andrej, Ruške čete 4, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 4862,
izdala UE Ruše. m-3448
Lenič Tomaž, Ulica Bratov Učakar 116,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 644896, reg. št. 62676, izdala UE
Ljubljana. gnz-15196
Leva Stanislav, Partizanska 6, Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 4063. gnh-14714
Lokovšek Franc, Prešernova 11, Celje,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABGH,
št. 23909, izdala UE Celje. gnb-14770
Lunar Edvard, Na Kalu 20, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1347427, reg. št. 30161, izdala UE Kranj. gnd-14718
Maćud Miro, Brestje 4, Kojsko, vozniško dovoljenje. gnx-14648
Mahkovec Terezija Cvetka, Krška vas
1, Krška vas, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 80/99.
gng-14640
Mahne Darko, Žvirče 38, Hinje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 23760,
izdala UE Novo mesto. gnv-15075
Malbašič Mira, Rovtarska cesta 45, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6769, izdala UE Logatec. gnh-14664
Marciuš Stanislav, Opekarniška 9/b,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 32571, izdala UE Celje. gnm-14984
Mastikosa Rade, Oštra luka, Prijedor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1322617, izdala UE Litija. gno-14532
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Matjašič Marko, Tavčarjeva 27, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 25930, izdala UE Škofja Loka.
gnm-14584
Metljak Robert, Partizanska cesta 42,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12152, izdala UE Sežana. gnw-14649
Mikuž Janez, Okrog 18, Šentrupert, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1101056, reg. št. 2611, izdala UE Trebnje. gnv-14775
Milošević Jelena, Brodarjev trg 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1212060, reg. št. 167762, izdala UE Ljubljana. gnw-14499
Milošević Zoran, Cankarjeva 52, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. gnx-14548
Mlakar Tina, Gerbičeva ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1366308, reg. št. 234225, izdala UE Ljubljana. gnu-14751
Močnik Ciril, Poženik 49, Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 51014, reg. št. 144, izdala UE
Kranj. gnk-14586
Mohorčič Miha, Tavčarjeva ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1369565, reg. št. 235115, izdala UE Ljubljana. gnf-14720
Mori Danilo, Velka 6, Dravograd, vozniško dovoljenje, reg. št. 4092. gng-14815
Motoh Urška, Ribnik 9, Kisovec, Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1201779, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnt-15002
Mutić Denis, Trebinjska ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1135523, reg. št. 147311, izdala UE Ljubljana. gnc-14594
Muženič Fabio, Vena Pilona 14, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. AB,
reg. št. 44725, izdala UE Koper.
gns-14628
Nemec Danjel, M. Štrukelj 70, Solkan,
vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica. gnh-14514
Nemec Tanja, Pri Hrastu 7, Kromberk,
Nova
Gorica,
vozniško
dovoljenje.
gnd-15118
Nemec Vanda, M. Štrukelj 70, Solkan,
vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica. gng-14515
Novak Aleš, Ložnica pri Žalcu 33/F, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1079221, izdala UE Žalec. gnm-14959
Novak Anton, Šmartinska cesta 239, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1299030, reg. št. 22300, izdala UE Ljubljana. gnr-14658
Novak Jožica, Orešje 120, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34528, izdala
UE Ptuj. gnj-14587
Novak Kristjan, Preloge 2/a, Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje. gno-14507
Novak Vanda, Na jami 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 934839, reg.
št. 84651, izdala UE Ljubljana. gnr-15229
Nuraj Emin, Turiška vas 9, Šmartno pri
Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, reg. št. 10396, izdala UE Slovenj
Gradec. gnl-15035
Ogris Igor, Sv. Andrej 14, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. ABEFGHC, reg.
št. 12897, izdala UE Škofja Loka.
gng-15115
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Okrožnik Simona, Zofke Kvedrove 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 732160, reg. št. 140190, izdala UE
Ljubljana. gnt-15252
Oven Dejan, Žeje 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1211671,
reg. št. 220844, izdala UE Ljubljana.
gnn-14533
Padar Mihaelca, Ravne 6, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10185.
gni-14642
Panzov Blagoje, Gorazdova ulica 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
844002, reg. št. 109643, izdala UE Ljubljana. gnl-14735
Pečnik Aleš, Petkova ulica 64, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1000559, reg. št. 209244, izdala UE Ljubljana. gnn-15108
Pečnik Aya, Gorenjskega odreda 6, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
137546, reg. št. 40094, izdala UE Kranj.
gnn-14558
Pečovnik Robert, Kosipdol 59, Ribnica
na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9029, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnk-14836
Pelc Janez, Puhova ulica 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1265196, reg. št. 79836, izdala UE Ljubljana. gnh-15114
Penič Avguštin, Vegova ulica 18, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25710,
izdala UE Celje. gnx-14673
Penič Avguštin, Vegova ulica 18, Celje,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 74/99. gny-14672
Perše Boštjan, Gorenja vas pri Šmarjeti
14, Šmarješke Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 33285, izdala UE
Novo mesto. gnd-14543
Petrej Sandi, Muzejski trg 5, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 31724, izdala UE Celje. gnw-14953
Petrič Alojz, Bruna vas 21, Trebelno, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
436782, reg. št. 5099, izdala UE Trebnje.
gnj-15141
Petrović Vladimir, Kozje 150, Kozje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12897, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnc-14769
Pikl Boris, Naselje na Šahtu 30, Kisovec, vozniško dovoljenje, kat. H, reg.
št. 166, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnh-15039
Pinoza Silvester, Drožanje 24, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5926.
gnz-14771
Planinc Saša, Purgarjeva ulica 6, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10218,
izdala UE Tržič. gnf-14641
Podnar Tomaž, Gotska ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
935061, reg. št. 199326, izdala UE Ljubljana. gnx-15248
Pohlin Frančišek, Prešnova 9, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
615206, reg. št. 12926, izdala UE Domžale. gne-14675
Poljanec Neda, Jakčeva ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
651945, reg. št. 168181, izdala UE Ljubljana. gno-14807
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Pozdarec Antov, Kajuhova 8, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 7182. gnj-14712
Prah Darja, Pristavica 77c, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11296, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnn-14608
Primc Denis, Pivška 5, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12581, izdala
UE Postojna. gny-14697
Prislan Alenka, Ledine 21, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje. gnc-15019
Pušnik Bruderman Ljudmila, Črešnjevec
ob Dravi 16, Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6996, izdala UE
Ruše. m-3454
Rajbar Aleš, Tišina 35/b, Tišina, vozniško dovoljenje, št. 37440. gng-14644
Rakib Matic, Cesta 9. avgusta 34, Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 51171833, izdala UE Zagorje ob
Savi. gnt-14977
Ramšak Petra, Slatina 43, Šmartno ob
Paki, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 22948, izdala UE Velenje. gnj-14687
Ratnik Andreja, Gozdarska cesta 17, Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 22393, izdala UE Slovenj Gradec.
gnw-14874
Ratnik Matjaž, Trubarjeva ulica 17,
Krog, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1146134, reg.
št. 23166, izdala UE Murska Sobota.
gne-14992
Ravnikar Janislav, Liminjanska 81, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
B, št. 3241, izdala UE Piran. gnv-15025
Razboršek Miran, Koroška cesta 36,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 16400, izdala UE Velenje.
gno-14907
Regvat Žiga, Novo polje c. XIII 31 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1190627, reg. št. 219235, izdala UE
Ljubljana. gnl-15260
Repenšek Simon, Clevelandska ulica
43, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1365531, reg. št. 219952, izdala UE Ljubljana. gnr-14754
Repnik Boštjan, Čečovje 48, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13076, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnd-14518
Retelj Franc, Markljeva ul. 15, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 23366, izdala UE Novo mesto.
gnh-14614
Rexhepi Adem, Kidričeva 8, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9549. gnt-14827
Robar Mirko, Sp. Gorica 5, Rače, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 61339,
izdala UE Maribor. m-3422
Rogelj Irena, Žabnica 52, Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1135461, reg. št. 178542, izdala UE Ljubljana. gnw-15049
Rogelj Jure, Špikova 19, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1347887.
gny-14597
Rosa Marjan, Gorenjska cesta 42, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5199, izdala UE Ribnica. gnk-14786
Rožman Jasna, Lackova cesta 86, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 57845, izdala UE Maribor. m-3453

Rudolf Branko, Ožbalt 45, Ožbalt, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 3787,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnh-14764
Rudolf Felicijan, Zavrh 21, Dobrna, vozniško dovoljenje, reg. št. 9995, izdala UE
Celje. gnw-15224
Salopek Tugomir, Ulica talcev 41, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 10428,
izdala UE Novo mesto. gnb-14970
Savić Alen, Milčinskega 10, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 39971,
izdala UE Celje. gnv-15225
Seči Danijel, Ulica Štefana Raja 15, Turnišče, vozniško dovoljenje, kat. FGH, reg.
št. 14921, izdala UE Lendava. gnl-14960
Sešelj Borut, Trstenjakova 9, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 7832, izdala UE Slovenj Gradec.
gnf-14966
Simčič Amalija, Čudno selo 6/B, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 5391, izdala UE Črnomelj. gnj-14562
Siširak Damir, CBE 48, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1236368,
reg. št. 5440, izdala UE Metlika.
gnc-14719
Skvarč Marko, Col 100, Col, vozniško
dovoljenje, št. S 1280473. gno-14782
Smajlović Selmo, Potrčeva 1, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 20438. gnj-14787
Smrdel Stojan, Kal 7/b, Pivka, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 2747, izdala
UE Postojna. gne-15017
Sodnik Aleksander, Beblerjev trg 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244546, reg. št. 210034, izdala UE Ljubljana. gnw-15274
Soldo Mirela, Celjska cesta 38, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14141, izdala UE Slovenj Gradec.
gns-14503
Sovič Karmen, Ravne 160, Šoštanj, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 104/99. gnd-14568
Spreizer Maja, Seliškarjeva cesta 17,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15733, izdala UE Grosuplje. gnx-14848
Stanojević Mladen, Na jami 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
219272, izdala UE Ljubljana. gns-14653
Starašinič Anton, Drašiči 18, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1270807, reg. št. 4726, izdala UE Metlika. gnm-15034
Stariha Dušan, Praproče 1, Semič, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 7886, izdala UE Črnomelj. gnf-14791
Sterle Borut, Kozarišče 20, Stari trg pri
Ložu, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1253590, reg. št. 8398, izdala UE Cerknica. gnd-14993
Strašek Primož, Fram 30, Fram, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. 112201, izdala UE Maribor. m-3450
Šabić Edin, Šmartinska cesta 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076691, reg. št. 200829, izdala UE Ljubljana. gnj-14812
Šadl Karel, Gornji Slaveci 26, Kuzma,
vozniško dovoljenje, št. 19967. gnc-15119
Šalamun Franc, Obrtna ul. 2, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 3659, izdala UE Lenart.
m-3430
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Šantej Lidija, Lahkomšek 8, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7454, izdala UE Laško. gnf-15191
Šavli Danilo, Drobočnik 5, Most na Soči,
vozniško dovoljenje, št. S 122364.
gnc-14969
Šeško Boštjan, Erjavčeva ulica 5, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 38797, izdala UE Celje. gnt-15077
Šinkovec Simon, Račica 36/b, Loka pri
Zidanem Mostu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1405247, reg. št. 12226.
gnv-15150
Škarabot Miha, Ulica borcev za severno
mejo 84, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 847778, reg. št. 198714, izdala UE Ljubljana. gnf-14816
Špegelj Vesna, Lokovica 1/d, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28661,
izdala UE Velenje. gnr-14729
Špendal Andrej, Sebenje 64, Križe, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8325.
gnk-14961
Štern Emil, Čemšenik 48, Čemšenik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
546142. gno-14632
Štern Špela, Podgorje 357A, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 14121, izdala UE Slovenj Gradec. gnf-14716
Štimec Matevž, Kajuhova ulica 6, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 18331. gnl-14585
Šukalo Zdrava, Ob spomeniku 12, Bertoki, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, št. 44387. gnq-15030
Šumah Ludvik, Gaberke 113, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9005,
izdala UE Velenje. gnp-14606
Tavzelj Vladko, Zamušani 14, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BF, št. 25411, izdala UE Ptuj. gng-14965
Teodorović Aleksandra, Preglov trg 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1265248, reg. št. 225094, izdala UE
Ljubljana. gnm-14709
Teran Polona, Žiganja vas 67, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 8913,
izdala UE Tržič. gnl-14685
Titan Terezija, Brodarska 41, Krog, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 18157.
gnd-14643
Tomšič Karlo, Dolenje 5, Jelšane, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 10249,
izdala UE Ilirska Bistrica. gnc-15194
Tonello Flaviano, Dekani 269, Dekani,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 22221.
gnt-14877
Toplek Jadranka, Sinja Gorica 1, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7148, izdala UE Cerknica. gno-14707
Tošić Bogdana, Brodarjev trg 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1367073, reg. št. 234430, izdala UE Ljubljana. gnp-15181
Turščak Aleš, Podvin 116, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1330174,
izdala UE Žalec. gno-14957
Učakar Andrej, Šmartinska cesta 186,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 15386, reg. št. 129116, izdala UE
Ljubljana. gni-14813
Vadnjal Stanislav, Bilečanska ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 105778, izdala UE Ljubljana. gnu-14801

Valentan Ivan, Gorkega 18, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 88938, izdala UE Maribor. m-3449
Vaš Jožica, Novi log 7/b, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6431,
izdala UE Hrastnik. gnq-14880
Vesel Robert, Pijava Gorica 51, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
931290, reg. št. 176723, izdala UE Ljubljana. gnc-14994
Vidović Jože, Ribniško selo na vrh 7,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 110676, izdala UE Maribor.
m-3442
Vindiš Darko, Ul. Franca Mlakarja 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1341259, reg. št. 186440, izdala UE
Ljubljana. gnf-15241
Vojščak Judita, Rožna dolina, C. III/10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 91071, reg. št. 135424, izdala UE
Ljubljana. gne-15246
Vrtačnik Karolina, Vojkova cesta 87, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1340907, reg. št. 228374, izdala UE Ljubljana. gny-14772
Vučak Maks, Cven 101, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9767, izdala UE Ljutomer. gnu-14651
Zabukovec Natalija, Pristavica 7, Veliki
Gaber, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1316362, reg. št. 11660, izdala UE Trebnje. gnx-14798
Zadravec Sonja, Mladinska 16, Murska
Sobota,
vozniško
dovoljenje,
reg.
št. 23235. gni-14713
Zadražnik Branko, Gradišče 12, Primskovo, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 960654, izdala UE Litija. gnr-15204
Zajc Maruša, Pot v Bitnje 24/a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
806943, reg. št. 33183, izdala UE Kranj.
gni-14967
Zajc Miloš, Ob Dolenjski železnici 166,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 847540, reg. št. 105990, izdala UE
Ljubljana. gnl-14535
Zalokar Vinko, Ponikve pri Studencu 13,
Studenec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 816399, reg. št. 3140. gnq-14605
Zec Dinka, Prečna ulica 11, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7585,
izdala UE Črnomelj. gne-15167
Zgonc David, Goriče 197A, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGEch, reg.
št. 13051, izdala UE Postojna. gnk-14711
Zukanović Dasmir, Andreaševa ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1191998, reg. št. 196012, izdala UE
Ljubljana. gnb-14795
Zupan Alojz, Tunjiška cesta 2/B, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 18353, izdala UE Kamnik. gnw-14774
Zupančič Dušan, Potok 21, Straža, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 11237.
gnt-15027
Zvezić Boštjan, Majcingerjeva 9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 112843, izdala UE Maribor. m-3440
Žagar Luka, Ruska ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1368566, reg. št. 153531, izdala UE Ljubljana. gnr-14683
Žagar Marija, Ruska ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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813639, reg. št. 41616, izdala UE Ljubljana. gnk-15261
Žagmajster Maja, Ulica bratov Učakar
110, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1189490, reg. št. 219767, izdala UE Ljubljana. gnb-15270
Žbogar Aljaž, Novi svet 8, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21166,
izdala UE Škofja Loka. gno-14857
Železnik Andrej, Golo 19, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1023708, reg.
št. 206737, izdala UE Ljubljana. gnq-14580
Žižek Uroš, Šegova ulica 4, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 38368, izdala UE Novo mesto.
gnt-14602
Žnidaršič Matjaž, Rusjanov trg 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1135167, reg. št. 214922, izdala UE Ljubljana. gng-14890
Žumer Aleksander, Drstelja 13, Destrnik, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 34674, izdala UE Ptuj. gny-14876

Zavarovalne police
Agić Mahmut, Ul. Tončke Čečeve 23,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 254402,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnq-14630
Bevčič Štefan, Triglavska 47, Radovljica, zavarovalno polico, št. 680591, izdala
zavarovalnica Tilia. gni-14638
Čuk Andrej, Groharjeva 22, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0715856, izdala zavarovalnica Tilia. gnv-15050
Gajšek Anton, Preloge pri Šmarju 9,
Šmarje pri Jelšah, zavarovalno polico,
št. 0601477, izdala zavarovalnica Tilia Novo
mesto. gng-14615
Gojić Duško, Dol. Košana 9, Košana,
zavarovalno polico, št. AO 0743959, izdala
zavarovalnica Adriatic PE Postojna.
gnz-14521
Gorenčič Štefan, Vrbljane 19, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 714266, izdala zavarovalnica Tilia. gnn-14537
Gradišnik Jožica, Lackova cesta 43, Maribor, zavarovalno polico, št. 208206, izdala zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor. gnl-14510
Guček Marko, Pot v Podgorje 29/A, Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št. 00101228780, izdala zavarovalnica Slovenica. gnr-14554
Iršič Milan, Rifengozd 10, Laško, zavarovalno polico, št. 689197, izdala zavarovalnica Tilia. gny-14576
Janec Sašo, Izlake 60, Izlake, zavarovalno polico, št. 0208654, izdala zavarovalnica Slovenica. gnq-15063
Kalan Barbara, Zavrh 9/D, Ljubljana
Šmartno, zavarovalno polico, št. 714108,
izdala zavarovalnica Tilia. gnz-14671
Knez Lidija, Loka pri Framu 5, Fram,
zavarovalno polico, št. 208852, 293207,
280001, 247017, 253147, 157242,
175819, 254326, izdala zavarovalnica Slovenika. m-3456
Kopač Bojan, Kotnikova ulica 16, Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št. 101273692, izdala zavarovalnica Slovenica. gnz-15104
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Križanec Marjan, Lovrenc na Dravskem
polju 95, Lovrenc na Dravskem polju, zavarovalno polico, št. 174380, izdala zavarovalnica Slovenica. gnv-14508
Kuković Jožef, Jakob 24, Šentjur, zavarovalno polico. gnx-15223
Kunc Aleš, Slamnikarska 8, Mengeš, zavarovalno polico, št. 218627, izdala zavarovalnica Slovenica. gnj-15220
Laketić Anđelko, Koroška 71, Maribor,
zavarovalno polico, št. 607-1741438, izdala zavarovalnica Maribor. gnm-14513
Macerl Frančiška, Narof 17, Izlake, zavarovalno polico, št. 210804, izdala zavarovalnica Slovenica. gnf-14549
Medved Angela, Limbuška cesta 56, Maribor, zavarovalno polico, št. 210273, izdala zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor. gnm-14509
Mezgec Danilo Joško, Dolinska 9, Kozina, zavarovalno polico, št. AO 660422, izdala zavarovalnica Adriatic. gnp-14781
Oberč Branko, Marnova ulica 33, Zagorje
ob
Savi,
zavarovalno
polico,
št. 0181860, izdala zavarovalnica Slovenica. gnp-15081
Panzov Blagoje, Gorazdova ulica 17, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
00101273689, izdala zavarovalnica Slovenica. gnx-14698
Redžić Rifat, Čanžekova ulica 40/A, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 713390, izdala zavarovalnica Tilia. gnu-14501
Sevšek Drago, Šalek 108, Velenje, zavarovalno polico, št. AO 0180027, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnx-14898
Sotošek Mirijana, Hudovernikova ulica
13,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št. 618449, izdala zavarovalnica Tilia.
gno-15107
Strmčnik Boštjan, Prijateljeva ulica 14,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 228877,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnf-14566
Širec Sandi, Sestrže 1, Majšperk, zavarovalno polico, št. 293220. gnq-15130
Španovič Olga, Mestni trg 19, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 00101276665, izdala zavarovalnica Slovenica. gno-14982
Vrabec Sonja, Dutovlje 117/A, Dutovlje,
zavarovalno polico, št. AO 0556650, izdala
zavarovalnica Adriatic. gnd-15018

Spričevala
Begović Veljko, Agrokombinatska cesta
6D, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kovinarske šole v Domžalah, izdano leta 1979. gnh-15043
Bliznac Dragun, Jajce, BIH, diplomo Kovinske šole Koper, poklic šofer. gnf-15041
Bobera Martin, Kosmačeva 20, Portorož - Portorose, spričevalo o končani OŠ
Cirila Kosmača Piran. gnj-15137
Bregar Uroš, Jakčeva ulica 31, Ljubljana, indeks, št. 22046660, izdala Fakulteta
za šport. gnf-15066
Brešan Suzana, Žagarjeva 7, Tolmin, spričevalo 1., 2. in 3. letnika SGTŠ Izola, smer
kuhar, izdano leta 1991, 1992 in 1993.
gns-15128
Čengija Irena, Ul. Danila Bučarja 22,
Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
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Gimnazije Novo mesto, izdano leta 1993.
gnt-14852
Ćosić Ermin, Prežihova ulica 15, Brežice, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene in ekonomske šole. gnj-14862
Delovec Majda, Šorlijeva 4, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu ŠCBP Kranj, izdano leta 1979, izdano na ime Milojević
Majda. gne-14517
Dovečar Peter, Šardinje 7, Velika Nedelja, spričevalo 2. in 3. letnika ter zaključno
spričevalo Strojne šole. gnz-14971
Felicijan Mitja, Rečica 19 A, Rečica ob
Savinji, zaključno spričevalo, št. 723, izdala
Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje
leta 1995. gnx-15127
Flander Benjamin, Dragočajna 67a, Smlednik, indeks, št. 20960620, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani - podiplomski študij.
gnu-15101
Fuks Zlatko, Krčevina pri Vurbergu 14,
Ptuj, zaključno spričevalo SŠC Dušana Kvedra Ptuj, smer kovinarstvo in strojništvo, poklic preoblikovalec kovin - avtomobilski klepar, izdano v šolskem letu 1987/88.
gno-15132
Gelt Brigita, Ul. Staneta Rozmana 12,
Murska Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega izpitnega centra - blagovni
promet, izdano leta 1976. gnz-14571
Geršak Klemen, Opekarska cesta 7, Ljubljana, indeks, št. 41041975, izdala Fakulteta za organizacijske vede. gnp-15206
Golob Janez, Zg. Bitnje 264, Žabnica,
zaključno spričevalo Srednje elektro in strojne šole Kranj, smer strojni tehnik.
gnu-15126
Grohar Kete Janja, Ulica bratov Mivšek
10, Borovnica, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 4. letnika Gimnazije Šentvid, izdano leta 1972, izdano na ime Škrbec Janja. gny-15272
Horvat Simona, Pristava pri Mestinju 7,
Pristava pri Mestinju, spričevalo o končani
OŠ Podčetrtek, podružnica Pristava, izdano leta 1986/87. gnh-14539
Hrovatič Bojan, Gornje Brezovo 5/a, Sevnica, zaključno spričevalo. gnk-15161
Idić Darja, Stari trg 30, Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Tone Seliškar Prule.
gno-15257
Janković Jure, Vinterca 55, Ljubljana,
indeks, št. 49980037, izdala Visoka strokovna šola za podjetništvo. gno-14557
Jonke Boris, Titova ul. 2, Jesenice, diplomo Srednje gostinske šole - smer kuhar,
šolsko leto 82/83. gnj-14887
Kadilnik Marta, Žička 23, Slovenske Konjice, diplomo Šole za gostinstvo in turizem
v Celju, izdana leta 1989. gnm-14888
Kičin Feri, Titova 4/a, Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske šole na
Bledu, št. 13/80, izdano leta 1980.
gnu-15026
Klemen Mirko, Dobajeva ulica 3, Kamnik, diplomo Srednje lesarske šole v Ljubljani, izdana leta 1991. gnn-14983
Klinar Marjeta, Komenskega ulica 6, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Šentvid, izdano leta 1991.
gnu-15276
Koplan Boštjan, Karantanska cesta 1,
Domžale, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole tehničnih strok in osebnih storitev.
gnc-15269

Kos Karmen, Ul. Ivana Regenta 27,
Piran - Pirano, diplomo Srednje zdravstvene šole Piran, izdana 21. 6. 1986 na
ime Erzetič Karmen. gnx-14873
Krajnc Petra, Trčova 59, Maribor, zaključno spričevalo 3. letnika III. gimnazije
Maribor. m-3428
Kraker Danica, Sv. Vid 32, Vuzenica,
spričevalo Poklicne kovinarske šole, izdano leta 1976/77. gnb-14620
Kuhar Marinka, Kranjska cesta 3 A,
Kamnik, spričevalo od 1. do 4. letnika
Srednje lesarske šole v Ljubljani, izdano
na ime Bičanič Marinka. gnx-15277
Kuzman Vinko, Okrugljača 38, Virovitica, Hrvaška, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje tehniške šole v Celju, izdano leta
1985 in 1986. gnm-14609
Ledinek Zdenka, Horjan 46, Šoštanj,
spričevalo 4. letnika Tehnične kemijske
šole v Rušah. gnr-15129
Lunaček Tilen Izar, Ziherlova ulica 6,
Ljubljana, indeks, št. 42247499, izdala
Akademija
za
likovno
umetnost.
gnv-14975
Marc Terezika, Velike Žablje 51, Dobravlje, zaključni izpit Trgovske šole, izdan
leta1977 na ime Markelj Terezika.
gne-14592
Metež Dragica, Mala Slevica 57, Velike Lašče, spričevalo od 1. do 4. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdano na ime
Ivanc Dragica. gnt-14560
Mežnaršič Janez, Laze v Tuhinju 4/D,
Laze v Tuhinju, zaključno spričevalo Srednje lesarske šole v Škofji Loki, izdano
leta 1971. gnm-15134
Motoh Barbara, Polje, Cesta VIII/2,
Ljubljana, indeks, št. 18940295, izdala
Filozofska fakulteta. gnc-15169
Noč Franc, Cesta na Klanec 25, Kranj, spričevala, št. 14/62, 15/62 in
10/61. gnp-15131
Novak Bojan, Na Jami 4, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Riharda Jakopiča,
izdano leta 1991. gnu-15230
Novak Vladimir, Hromec 84, Đurmanec, Hrvaška, zaključno spričevalo Srednješolskega centra Celje, poklic tesar, izdano 16. 6. 1989. gng-14690
Paulec Robert, Gosposvetska 40, Maribor, diplomo Srednje elektrotehnične
šole Maribor, izdana leta 1992. m-3432
Perko Anton, Ul. Dolenjskega odreda
8, Ivančna Gorica, potrdilo o strokovni usposobljenosti za trgovskega poslovodjo,
izdala Gospodarska zbornica Slovenije.
gnx-15073
Perme Lado, Sloka gora 4, Turjak, spričevalo 2. letnika Srednje strojne šole,
izdano leta 1999. gnr-14979
Peterca Klemen, Litijska 315, Ljubljana-Dobrunje, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene tehniške šole Ljubljana, izdano leta 1986. gnp-14556
Podboršek Magda, Beričevo 23/a, Dol
pri Ljubljani, spričevalo o končani OŠ Dol
pri Ljubljani, izdano leta 1976. gnr-14579
Pralica Silva, Švabičeva ulica 7, Ljubljana, spričevalo 4. letnika in zaključno
spričevalo Srednje upravno administrativne šole, izdano leta 1972, izdano na ime
Marentič Silva. gng-15140
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Puce Tina, Gorenska cesta 10, Naklo,
spričevala o zaključnih izpitih, izdana leta
1995. gni-14588
Ropič Marjan, Plečnikova 9, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje komercialne
šole v Mariboru, izdano leta 1979.
m-3426
Rozin Maksimiljan, Ribiška 15, Lenart
v Slov.goricah, spričevalo OŠ Lenart, izdano leta 1966. m-3447
Selič Ema, Gotovlje 71, Žalec, spričevalo 1. letnika Mlekarskega šolskega centra Kranj, št. 1/252, izdano leta 1978.
gnl-14635
Sever Peter, Sončna ulica 4, Murska
Sobota, spričevalo o končani OŠ na Delavski univerzi v M. Soboti, izdano leta
1973. gnu-14526
Sobočan Renata, Gomilice 96, Turnišče, spričevalo 8. razreda OŠ Turnišče,
izdano leta 1993. gnv-14525
Suhodolčan Anđelko, Šolska 16,
Ruše, diplomo Tehnične kemijske šole ,
izdana leta 1984. m-3438
Šeruga Štefan, Prosečka vas 27/a,
Mačkovci, spričevalo o zaključnem izpitu
št. 947, izdala Poklicna lesna in gradbena šola Murska Sobota, izdano leta 1974.
gnh-14589
Šeruga Štefan, Prosečka vas 27/a,
Mačkovci, spričevalo o zaključnem izpitu
IV/2556, izdala Šola za voznike morotnih
vozil v Ljubljani, izdano leta 1978.
gng-14590
Škondrić Ozren, Jakčeva ulica 28, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za strojništvo v Ljubljani, izdano
leta 1992. gnv-14500
Škulj Milivoj, Selo 2, Rob, spričevalo
Gostinske šole, izdano leta 1967.
gnw-15024
Špik Luka, Lipnica 4, Kropa, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske
šole v Škofji Loki, izdano leta 1996.
gnx-15123
Šuštaršič Slavko, Prevalje pod Krimom
17, Preserje, indeks, izdala Srednja strojna šola v Ljubljani. gns-15253
Torok Brigita, Bokrači 7, Puconci, spričevalo 8. razreda OŠ izdala Ljudska univerza M. Sobota, izdano leta 1999.
gnq-14530
Vaupotič Simon, Hum 41, Ormož, spričevalo 3. letnika in zaključno spričevalo
triletne strojne šole, izdano leta 1993/94
na Ptuju. gnf-14591
Viher Sebastjan, Zadružna 28, Černelavci, Murska Sobota, letno spričevalo
EKT, izdano leta 1997/98. gnr-15154
Vujinović Milan, Ustanički put 34, Banja Luka, BIH, diplomo Srednje gradbene
šole Ivan Kavčič, poklic strojnik gradbene
mehanizacije. gny-15051
Zajc Miha, Jevčeva pot 8, Brezovica
pri Ljubljani, potrdilo o opravljenem izpitu
za trgovinskega poslovodjo, izdala Trgovinska zbornica. gng-15094
Zlatanović Slaviša, Jakčeva ulica 12,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Karla
Destovnika Kajuha, izdano leta 1988/89.
gnq-15155
Zrim Jurij, Levarjeva ulica 44, Ljubljana, indeks, št. 07980305, izdala Visoko
policijsko varnostna šola v Ljubljani.
gnc-15069
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Arnuš Cvetka, Destrnik 39/A, Destrnik,
delovno knjižico. gnw-14524
Arsič Helena, Clevelandska 43, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 19993,
izdal LPP Ljubljana. gnt-14677
Bračko Danica, Stranska vas 135, Novo
mesto, delovno knjižico, izdala UE Ljubljana
- Center. gnl-14885
Breskvar Tadeja, Tovarniška 9, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 14024,
izdal LPP Ljubljana. gnv-15125
Brkić Sanela, Ul. Franca Mlakarja 30,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 22906. gnb-15120
Brumen Jure, Chengdujska 20, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 9681,
izdal LPP Ljubljana. gnd-14943
Buhin Luka, Pijava Gorica 184, Škofljica, dijaško mesečno vozovnico, št. 14515,
izdal LPP Ljubljana. gnm-15234
Butinar Miha, Jakčeva 5, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 9625, izdal
LPP Ljubljana. gnq-14980
Car Andreja, Dolenjska cesta 50, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 14109, izdala Fakulteta za družbene vede.
gnv-15000
Cunder Ajda, Kunaverjeva 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 770, izdal
LPP Ljubljana. gne-15267
Čebela Magdalena, Laze pri Vačah 2,
Vače, delovno knjižico. gnn-15208
Čučnik Meta, Rožna dolina c. VII/13,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 11662, izdal LPP Ljubljana. gns-15003
Despot Irena, Preglov trg 11, Ljubljana,
delovno knjižico. gnp-14981
Dimitrijevič Vesna, Hruševska 45/a, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 10042. gnb-15170
Dražetić Renata, Mlaka pri Kočevju 4,
Kočevje, servisno knjižico za vozilo Hyundai
Lantra 1.8 GLS, št. šasije KMHJF31MPVU393373. gnz-15046
Dujakovič Saša, Endliharjeva 9, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 1749.
gnp-14631
Đukić Petra, Snebersko nabrežje 69,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 2176, izdal LPP Ljubljana. gnj-15212
Eibel Iva, Cankarjeva ulica 30, Radovljica, dijaško mesečno vozovnico, št. 28862.
gnl-15185
Erman Tjaša, Brilejeva 7, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 1800.
gnk-14636
Ferhatović Matej, Agrokonbinatska 6/B,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 23823, izdal LPP Ljubljana. gnl-15235
Fijavž Vesna, Šaleška 2/d, Velenje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 276337. gni-14788
Flogie Erna, Šentilj pod Turjakom 72/a,
Mislinja, dijaško mesečno vozovnico,
št. 28723. gnw-15099
Gabrijelčič Helena, Cankarjeva ulica 22,
Nova Gorica, dijaško mesečno vozovnico,
št. 21605. gnl-15060
Gabrovšek Tim, Flandrova 21, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 757.
gnk-15136
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Gavez Klavdija, Abramičeva 7/A, Ptuj,
delovno knjižico, reg. št. 51472, izdala
UE Ptuj. gnp-15031
Gorenc Jaka, C. 24. junija 74, Ljubljana,
dijaško
mesečno
vozovnico,
št. 29085. gnv-15200
Goršič Mojca, Prušnikova 70, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 2800,
izdal LPP Ljubljana. gnt-14577
Gostiša Pretnar Barbara Ana, Mucherjeva ulica 15, Ljubljana, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdal Republiški sekretariat za prosveto in kulturo, leta
1974. gnq-14559
Grad Blaž, V dolini 23, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 183, izdal
LPP Ljubljana. gnr-14654
Gregorka Andrej, Bevke 150, Vrhnika,
dijaško mesečno vozovnico, št. 377.
gnx-15273
Grgić Krešimir, Cesarjeva ulica 24,
Novo mesto, dijaško mesečno vozovnico,
št. 25848,
izdal
LPP
Ljubljana.
gnf-15266
Gruden Ana, Delavsko naselje 20, Vrhnika, dijaško mesečno vozovnico,
št. 706 - kombinirana. gnn-14733
Handanovič Adnan, Jakčeva 14, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 10253. gnn-15083
Hazić Diana, Rašiška ulica 5, Ljubljana,
dijaško
mesečno
vozovnico,
št. 11609. gni-14867
Hočevar Valentina, Zapoge 1/f, Vodice, dijaško mesečno vozovnico, št. 1918.
gne-14567
Hribar Katja, Martinova ulica 87, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 2401. gnd-15168
Isa Denis, Miličinskega 68, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 9800, izdal LPP Ljubljana. gng-15065
Jelovčan Bojana, Titova 73, Jesenice,
zaključno spričevalo Gimnazije Jesenice,
šolsko leto 75/76. gnp-14706
Kačanski Bojan, Topniška ulica 45,
Ljubljana, delovno knjižico. gng-14990
Kajtazović Edin, Pod vinogradi 3, Straža, delovno knjižico, št. 0349940, izdala
UE Novo mesto. gnm-14884
Kapić Enis, Polanškova 35, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 24358,
izdal LPP Ljubljana. gnn-15008
Karabegovič Samka, Goriška 8, Celje,
delovno knjižico. gns-15153
Kastelic Anja, Jerova vas 9, Grosuplje,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3101, relacija Grosuplje - Ljubljana. gnt-14952
Kaštrun Marjan, Vrhtrebnje 20, Trebnje, delovno knjižico. gnq-15105
Kičin Ismeta, Ilirska c. 17, Jesenice,
delovno knjižico. gnk-14511
Ko-trans d.o.o., Mednarodni prevozi,
Mala vas 2/a, Gorišnica, licenco za prevoz stvari v javnem cestnem prometu
št. 308, za vozili z reg. št. MB 38-36R in
MB 24-77H, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gnx-14748
Kocon Teodor, Gornja Bistrica 120/A,
Črenšovci, certifikat za voznika nevarnih
snovi, št. 0009122, izdan 21. 12. 1996
pri MNZ Lendava. m-3437
Kodrin Ana Marija, Vinska Gora 50, Žalec,
dijaško
mesečno
vozovnico,
št. 29071. gnu-15076
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Kogovšek Klemen, Smrtnikova 5, Ljubljana,
dijaško
mesečno
vozovnico,
št. 13128, izdal LPP Ljubljana. gni-15238
Kolenc Meta, Brodarjev trg 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3843, izdal
LPP Ljubljana. gnt-15152
Korać Jasminka, Cesta v Gorice 15/c,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 16592, izdal LPP Ljubljana. gnu-15201
Kos Manca, Trg svobode 11, Tržič, dijaško mesečno vozovnico, št. 12174, izdal
LPP Ljubljana. gnc-15044
Kostadinovska Saška, Rusjanov trg 8,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 27341, izdal LPP Ljubljana. gnx-15098
Kovač Nejc, Log, Cesta v Lipovce 32,
Brezovica pri Ljubljani, vozno karto, št. 332,
relacija Vrhnika - Ljubljana, izdal LPP.
gnb-14645
Kovačevič Sabina, Poljanska 54, Ljubljana,
dijaško
mesečno
vozovnico,
št. 12933. gnh-15064
Kovačević Aleš, Kunaverjeva 3, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 23858,
izdala LPP Ljubljana. gnh-14914
Kovačič Franc, Rodik 56, Kozina, delovno knjižico, št. 26044, izdala UE Maribor.
gnw-15149
Kristan Lea, Preglov trg 7, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 9260.
gnu-14851
Križman Suzana, Jakhlova cesta 33,
Grosuplje, delovno knjižico. gne-14717
Kubot Sandra, Vipavska 20, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 9104.
gnv-15004
Kunstler Peter, Šišenska cesta 36, Ljubljana, delovno knjižico. gnn-14858
Kveder Špela, Brilejeva 9, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 10492.
gnq-15055
Langerholc Ivan Jan, Velebitska 30, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 5573. gnq-15159
Lebar Uroš, Grič 5/a, Ljubljana, dijaško
mesečno
vozovnico,
št. 28153.
gnq-15005
Ledinski Denis, Kanižarica 31, Črnomelj, delovno knjižico. gnh-14814
Lelić Adem, Tesarska ulica 14, Ljubljana, delovno knjižico. gni-15013
Lorenčič Zoran, Vrhloga 14, Slovenska
Bistrica, delovno knjižico. m-3425
Lotrič Brina, Jamova 75, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za oblikovanje in fotografijo. gnh-15014
Lovric Persa, Cegelnica 21, Naklo, delovno knjižico, reg. št. 32/84. gnl-14710
Lubi Gregor, Sušilniška 3, Orehova vas,
dijaško mesečno vozovnico, št. 23740.
gni-14963
Lukunič Primož, Ul. Manice Komanove
4, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnv-14550
Marčeta Živana, Lepodvorska 10, Ljubljana,
dijaško
mesečno
vozovnico,
št. 30480, izdal LPP Ljubljana. gnb-15245
Marković Slađan, Ulica Prekomorskih brigad 8, Tolmin, delovno knjižico. gnh-14639
Martinis Klemen, Brilejeva 14, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3563.
gnl-15110
Matič Ana Anita, Ul. Zofke Kvedrove 26,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 2220, izdal LPP Ljubljana. gnh-14964
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Matić Dragan, Podturen 72/A, Dolenjske Toplice, delovno knjižico. gnc-14519
Maver Ciril, Turjaško naselje 2, Kočevje,
overjeno kopijo licence za vozilo Renault
11-AXA
12
LJ
C3-56E,
št. 001982/2395-ZR26/1998 z dne
28. 10. 1997. gnt-15210
Modic Roman, Brinovščica 4, Ortnek,
dijaško mesečno vozovnico, št. 8964, izdal
LPP Ljubljana. gnj-15237
Motoh Urška, Ribnik 9, Zagorje ob
Savi, študentsko izkaznico, št. 3665, izdala Naravoslovno tehniška fakulteta.
gng-15040
Mravlja Mitja, Vidovdanska 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 29496, izdal LPP Ljubljana. gnv-15275
Nadižar Milan, Šorlijeva ulica 22, Kranj,
delovno knjižico. gnp-15156
Novak Katja, Vandotova 33, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11535.
gni-15088
Omejc Anton, Spodnje Pirniče 19E, Medvode, delovno knjižico. gnl-15135
Osojnik Simona, Sp. Sečovo 57, Rogaška Slatina, delovno knjižico. gne-14892
Pavlin Mirjam, Archinetova 11, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 5199.
gnd-14868
Pečar Ana, Pod kostanji 21, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 20930.
gng-15215
Pečar Ana, Pod kostanji 21, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21015139, izdala
Fakulteta za družbene vede. gnh-15189
Pečnik Nataša, Brodarjev trg 4, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 29128.
gng-15090
Penko Marijan, Gradnikove brigade 57,
Nova Gorica, ribiško izkaznico in značko
št. 491. gny-15122
Perčič Anja, Ziherlova 6, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 1719, izdal
LPP Ljubljana. gnn-14958
Peterlin Darja, Gotska 6, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 24461.
gnv-15100
Petretič Matej, Cesta dveh cesarjev 387,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 16069. gnv-14600
PIO d.o.o., Prešernova 72, Murska Sobota, licenco za tovorno vozilo MS 39-31D,
št. 544 z dne 25. 11. 1997. gns-14578
Podreberšek Gregor, Metelkova ulica
13, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 20970205, izdala Pravna fakulteta.
gny-15047
Pokrivač Andrej, Gomila pri Kogu 55,
Kog, študentsko izkaznico, št. 71980086,
izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani.
gnt-14502
Popovič Janko, Hrast 6, Suhor, delovno
knjižico. gnr-15029
Potekar Darja, Kočevarjeva 6/A, Maribor, delovno knjižico. m-3445
Povše Vesna, Drožanjska cesta 57, Sevnica,
dijaško
mesečno
vozovnico,
št. 24065. gny-14947
Prelaz Marjan, Prol. brigad 14, Izola Isola, pomorsko knjižico, št. 338, izdana pri
URSP Koper. gnu-14701
Pust Roman, Partizanska 1, Dol pri Hrastniku, hranilno knjižico, št. 03-12, izdajatelj Zasavsko hranilna kreditna služba.
gne-15042

Radojkovič Umberto, Trg 1. maja 10,
Piran - Pirano, vpisni list za čoln,
št. 01/03-329/1980, reg. oznaka čolna
PI-1538. gnn-15183
Rakuša Stanislava, Podgradje 9/g, Ljutomer, delovno knjižico, ser. št. A 375945,
reg. št. 86/97, izdana 8. 7. 1997.
gnl-14985
Ramšak Petra, Slatina 43, Šmartno ob
Paki, študentsko izkaznico, št. 61138010.
gno-15057
Rasim Sagrković s.p., Voljčeva 1, Vrhnika,
overjeno
kopijo
licence
št. 5257/5640-RKN70/1998, izdana 6. 1.
1998 za vlečno vozilo Mercedes Benz z
reg. št. LJ K5-45M. gnk-14661
Ravnikar Stanko, Stritarjeva ulica 13,
Dob,
študentsko
izkaznico,
št. 06-0109/94, 1. 4. 1994. gne-15217
Ravnikar Stanko, Stritarjeva ulica 13,
Dob, delovno knjižico, izdana na ime Brodar Dušan, Tunjiška mlaka 26 a, Kamnik.
gnh-15218
Ravnikar Stanko, Stritarjeva ulica 13,
Dob, delovno knjižico, izdana na ime Zore
Martin, Laze v Tuhinju 19, Laze v Tuhinju.
gnk-15219
Remec Aleš, Lancova 37a, Radovljica,
delovno knjižico. gns-15028
Ristić Snežana, Ulica Metoda Mikuža 18,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 8564. gnm-15209
Rozman Barbara, Prečna ulica 3, Bohinjska Bistrica, dijaško mesečno vozovnico,
št. 15309. gnh-15139
Samardžić Enesa, Cesta na Brdo 109,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 17790. gnu-14601
SIMAJ ALIČ & PARTNERJI d. n. o., Liminjanska 39, Portorož - Portorose, licenco
za reg. št. KP 58-52D kamion Mercedes-Benz, ter za vozilo KP 59-67D kombi
Hyundai, št. 0000008/2 izdano dne 26. 3.
1997. gnu-14551
Slana Petra, Društvena 13, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 7344, izdal
LPP Ljubljana. gnj-15262
Snoj Vladka, Snojeva 3, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 24837, izdal
LPP Ljubljana. gns-14832
Sorta Manlio, Erjavčeva 14, Koper - Capodistria, evidenčni list za čoln,
št. 01/03/420/1-99 z dne 24. 3. 1999,
IZ-1629. gni-15038
Stanojlović Borislav, Gospodinjska 27,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 12796. gnc-14869
Starc Janez, Kotnikova 13, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 37749, izdal
LPP Ljubljana. gnm-15259
Šačirović Jasmina, Kajuhova 26, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 20971,
izdal LPP Ljubljana. gnn-15258
Šalamun Damjan, Pavšičeva 22, Logatec, vozno karto, izdal LPP. gnq-14780
Šegula Anja, Streliška 5, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 2625.
gnk-15036
Šetina Dejan, Trboje 73, Kranj, dijaško
mesečno vozovnico, št. 14513, izdal LPP
Ljubljana. gni-15213
Šindič Kaja, Brilejeva 7, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 4548, izdal
LPP Ljubljana. gnr-15254
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Škeljzen Beriša, Alpska c. 15, Bled, delovno knjižico. gno-14882
Škornik Silvester, Zagrad 13/a, Celje,
delovno knjižico. gno-14732
Štampar Anton, Presika 21, Ljutomer,
overjeno kopijo licence za vozilo Mercedes - Benz 1633 z reg. ozanko MS 97 44c, izdana s strani Obrtne zbornice Slovenije, pod št. 007411/8593 - LM
39/1998. gnp-14531
Šuštarič Andraž, Volčičeva ulica 51,
Novo mesto, dijaško mesečno vozovnico,
št. 25847. gne-15092
Šuštarič Matevž, Volčičeva ulica 51,
Novo mesto, dijaško mesečno vozovnico,
št. 34343. gnd-15093
Tavčer Peter, Kamenče 28, Braslovče,
potrdilo za prevoz nevarnih snovi,
št. 009305, izdala UE Žalec. gnj-14837
Tevž Samo, Reška ulica 3, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20960549, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gng-15240

Št.

Tratnjek Maruša, Gregorčičeva ulica
61, Bled, dijaško mesečno vozovnico,
št. 28939,
izdal
LPP
Ljubljana.
gnf-15095
Trček Roman, Reboljeva 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 39314, izdal LPP Ljubljana. gnz-15271
Trobradović Adnan, Slape 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 33480, izdal LPP Ljubljana. gnu-15001
Trškan Špela, Preglov trg 13, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 16220, izdal LPP Ljubljana. gnj-15037
Turk Mitja, Ulica stare pravde 29, Novo
mesto,
študentsko
izkaznico,
št. 18950414, izdala Filozofska fakulteta.
gns-14553
Uglješić Danijel, Polanškova 30, Ljubljana,
dijaško
mesečno
vozovnico,
št. 016933,
izdal
LPP
Ljubljana.
gnb-15045
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Urbančič Janja, Kočevske poljane 13,
Dolenjske Toplice, spričevalo o zaključnem
izpitu, šolsko leto 97/98. gnt-14702
Veber Klemen, Dolenjska cesta 76, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 15838. gnw-14999
Verlič Aleš, Hraše 43, Smlednik, dijaško
mesečno vozovnico, št. 1780. gnl-14860
Vidović Dijana, Tomačevska 11/A, Ljubljana,
dijaško
mesečno
vozovnico,
št. 24413, izdal LPP Ljubljana. gny-15247
Voroš Peter, Ižanska cesta 48, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 14658.
gnl-15010
Zalar Boštjan, Kovaška ulica 4, Ljubljana, delovno knjižico. gnk-14811
Zaletel Helena, Tavčarjeva 3, Škofja
Loka, delovno knjižico. gnk-14886
Žitnik Blaž, Orlova 22, Ljubljana, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Poljane leta
1997. gnv-14950
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PREDPISI O TUJCIH, AZILU
IN ZAČASNEM ZATOČIŠČU
s komentarjem mag. Slobodana Rakočeviča
Na dan osamosvojitve Republike Slovenije - 25. junija 1991 je parlament sprejel štiri ključne
zakone: o državljanstvu, tujcih, potnih listinah in nadzoru državne meje. Zakon o tujcih je prenehal
veljati zadnje dni julija 1999, ko pogoje in način vstopa, zapustitve in bivanja tujcev v Republiki
Sloveniji ureja nov zakon z enakim naslovom: ZAKON O TUJCIH (ZTuj-1).
Kakor je uvodoma zapisal avtor komentarja mag. Rakočevič, povečani pritiski priseljevanja,
značilni za države Zahodne Evrope, niso obšli Slovenije. Oblikovanje sodobne migracijske politike
in sprejetje ustrezne zakonodaje na tem področju zahtevata tako nacionalni interes Slovenije kot
tudi njeno vključevanje v evropske integracije. Pomen zakonskih določb avtor razlaga v obširnem
komentarju k posameznim členom zakona.
ZAKON O AZILU (ZAzil) je novost v slovenski pravni ureditvi. Z njim država zapolnjuje pravne vrzeli
na področju azila in begunske problematike nasploh. Zakon je usklajen z zakonodajo držav članic
Evropske unije. Komentar k posameznim členom zakona med drugim posebej opozarja na
mednarodne akte, ki so krojili vsebino določb prvega slovenskega zakona na tem področju. Na
koncu knjige je objavljen ZAKON O ZAČASNEM ZATOČIŠČU (ZZZat), ki ga je državni zbor sprejel
aprila leta 1997.
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