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Sodni register
CELJE
Rg-15370
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 2000/02394 z dne 11. 10. 2000,
pri subjektu vpisa BANKA VELENJE d.d.,
Velenje, bančna skupina Nove Ljubljanske banke, sedež: Rudarska 3, 3320 Velenje,
vpisanem
pod
vložno
št.
1/00499/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča: 1. vpis sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala in 2. vpis zmanjšanja osnovnega kapitala, s temile podatki:
Matična št.: 5026202
Osnovni kapital: 1.977,648.000 SIT
Skupščinski sklep: vpiše se sklep skupščine z dne 30. 5. 2000, da se osnovni
kapital zmanjša za 145,308.000 SIT z umikom delnic.
Rg-407686
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00171 z dne 28. 6. 1999 pri
subjektu vpisa Mikra, proizvodnja in prodaja, d.o.o., Vitanje, sedež: Vitanje 72,
3205 Vitanje, pod vložno št. 1/02532/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5550084
Sedež: 3205 Vitanje, Na vasi 2
Dejavnost, vpisana 28. 6. 1999: 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1413 Pridobivanje
skrilavcev; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 4010 Oskrba z elektriko; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4531 Električne inštalacije; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 5113 Posre-
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dništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5521 Dejavnost planinskih in
mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 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);
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 71401 Izposojanje
športne opreme; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
19. 1. 1999.

LJUBLJANA
Rg-159
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10764 z dne 2. 11. 1999 pri subjektu
vpisa GALICUS, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Mencingerjeva 1, sedež: Mencingerjeva 1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23305/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala, deleža, akta o ustanovitvi, spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5791812
Firma: GALICUS, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 7,592.843,30 SIT
Ustanoviteljica: Prodan Aleksandra, Ljubljana, Mencingerjeva 1, vstop 16. 4. 1993,
vložek: 7,592.843,30 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Dejavnost, vpisana 2. 11. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
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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; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
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; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, 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; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
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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;
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; 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;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
30. 9. 1999.
Rg-2083
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/10768 z dne 28. 12. 1999 pri subjektu vpisa PIP ART, družba za trgovino in
storitve, d.o.o., sedež: Tavčarjeva 1,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25860/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, osnovnega kapitala, ustanoviteljev,
dejavnosti, zastopnika, uskladitev dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi družbe
s temile podatki:
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Matična št.: 5872375
Firma: BIEGER TRADE, družba za
gradbeništvo in trgovino, d.o.o., Trzin
Skrajšana firma: BIEGER TRADE,
d.o.o., Trzin
Sedež: 1236 Trzin, Kidričeva 13 D
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Koser Gaby in Fajdiga Aleš,
izstopila 11. 10. 1999, Mesić Aziz, Ljubljana, Viška cesta 45, vstop 11. 10. 1999,
vložek: 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Koser Gaby, razrešitev 11. 10. 1999, direktor
Mesić Aziz, imenovanje 11. 10. 1999.
Dejavnost, vpisana 28. 12. 1999: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za grdbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 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; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 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; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 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;
5510 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 5521 Dejavnost planinskih in mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kampov;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 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;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Dejavnost, izbrisana 28. 12. 1999:
3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles, trgovina s posameznimi deli in opremo; 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; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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; 5170 Druga trgovina na debelo; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo in podobnih obratov,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in mladinskih prenočišč; 5522 Storitve kampov;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5551
Storitve menz; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 926 Športna dejavnost; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 92621
Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 11. 10. 1999.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra

CELJE
Srg 240/2000
Rg-14049
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljev - družbenikov družbe z omejeno
odgovornostjo JEMA TRADE, trgovsko proizvodno podjetje, d.o.o., Celje, Jurčičeva
9, ki ga zastopa odvetnica Alenka Pečnik iz
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Celja, za vpis prenehanja družbe po skrajšanem postopku, sklenilo objaviti sklep:
družba JEMA TRADE, trgovsko proizvodno podjetje, d.o.o., Celje, Jurčičeva 9, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima dva družbenika, in sicer Mastnak Rozalijo in Mastnak Roberta, oba Škapinova 8, Celje, ki prevzameta obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Premoženje družbe se razdeli med
družbenika po vloženih deležih.
Sklep sta sprejela družbenika dne 20. 1.
2000.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 7. 2000

vitvenim kapitalom 1,600.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku
se
ustanovitveni
kapital
1,600.000 SIT prenese v celoti na Rast,
poslovne storitve Sevnica, d.o.o., Stegenšek Darjo, Teraž Dragico, Divjak Anico in
Praznik Barbaro.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 9. 10. 2000

KRANJ

Srg 11861/2000
Rg-13981
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog ustanovitelja za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe LAB 9, Trgovina
izvoz uvoz, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska
152, Ljubljana, objavlja sklep:
LAB 9, Trgovina izvoz uvoz, d.o.o.,
Ljubljana, Šmartinska 152, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/15706/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
21. 7. 2000.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Pletikos Miroslav, Resljeva 40, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom, 1,508.482,10 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
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 20. 9. 2000

Srg 2748/2000
Rg-10261
Družba T – MODE, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Kranj, s sedežem v
Kranju, Savska c. 34, vpisana na reg. vl.
št. 1/2476/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo
Marčun Anton, Kranj, Ručigajeva 56, Krištof Branko, Lesce, Na Trati 37 in Majer
Franc, Kranj, Tomačičeva 4b.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 31. 7. 2000

KRŠKO
Srg 532/2000
Rg-14126
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski oddelek, kot registrsko sodišče na predlog predlagateljev Rast, poslovne storitve
Sevnica, d.o.o., Savska cesta 13, Sevnica,
Stegenšek Darje, Orehovo 9, Sevnica, Teraž Dragice, Podgorje 36, Zabukovje, Divjak Anice, Žurkov dol 27, Sevnica in Praznik Barbare, Dolenji Boštanj 45, za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Rast, poslovne storitve Sevnica, d.o.o., Savska cesta 13, Sevnica, objavlja sklep:
družba Rast, poslovne storitve Sevnica, d.o.o., Savska cesta 13, Sevnica, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 6. 6. 2000.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Rast, poslovne storitve
Sevnica, d.o.o., Savska cesta 13, Stegenšek Darja, Orehovo 9, Sevnica, Teraž Dragica, Podgorje 36, Zabukovje, Divjak Anica, Žurkov dol 27, Sevnica in Praznik Barbara, Dolenji Boštanj 45, Boštanj, z ustano-

LJUBLJANA

MURSKA SOBOTA
Srg 1999/00422
Rg-3488
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba MEDIKOSS, Podjetje za projektiranje, inženiring, svetovanje, trgovino, uvoz in izvoz Radenci, d.o.o., Kidričevo naselje 6, Radenci, ki je vpisana v
registrskem vložku tukajšnjega sodišča št.
1/01288/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov Kos Sofije in
Kos Ivana, oba Kidričevo naselje 6, Radenci, z dne 15. 7. 1999.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena vsa razmerja z delavci.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe sta prevzela oba družbenika, to je Kos Sofija in Kos Ivan.
Premoženje družbe prevzameta družbenika po enakih deležih.
Proti sklepu družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upniki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni od
dneva objave sklepa vložijo ugovor pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 17. 2. 2000
Srg 1999/01269
Rg-10170
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba HAJDIČ-BETON, podjetje za
proizvodnjo in trgovino, Murska Sobota,
d.o.o., Ulica Mikloša Kuzmiča 41a, Murska Sobota, ki je vpisana v registrskem
vložku
tukajšnjega
sodišča
št.
1/00622/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika Hajdič Viktorja, Ulica Mikloša Kuzmiča 41a, Murska Sobota, dne 16. 12. 1999.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzema Hajdič Viktor.
Premoženje družbe se po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe,
dodeli družbeniku.
Proti sklepu družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upniki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni od
dneva objave sklepa vložijo ugovor pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 8. 2000
Srg 113/96
Rg-202226
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba SEMI – podjetje za trgovsko in
gostinsko dejavnost, uvoz – izvoz, Pušča, d.o.o., vpisana v sodni register tukajšnjega sodišča, vl. št. 1/1903/00, preneha po skrajšanem postopku zakona o gospodarskih družbah, po sklepu z dne 22. 3.
1996.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena vsa razmerja z delavci.
Kaludjerovič Bojan, Pušča n.h. in Horvat
Ljubo, Pušča 48, kot družbenika prevzemata obveznost plačila vseh morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na Kaludjerovič Bojana in Horvat Ljuba po
enakih delih.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbeniki,
upniki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 3. 1998
Srg 174/96
Rg-204231
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
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družba CIMER & CO., Trgovina in storitve, poslovno svetovanje, d.n.o., Murska Sobota, Miklošičeva 16, vpisana v
sodni register tukajšnjega sodišča, vl. št.
1/1149/00, preneha po skrajšanem postopku zakona o gospodarskih družbah, po
sklepu družbenikov z dne 31. 5. 1996.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena vsa razmerja z delavci.
Cimer Tomislav in Cimer Andrej, oba
Murska Sobota, Miklošičeva 16, kot družbenika prevzemata obveznost plačila vseh morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na oba družbenika po enakih delih.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbeniki,
upniki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 5. 1998
Srg 169/97
Rg-206979
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba MICHRIS, trgovina in storitve,
Lovrak & Co., d.n.o., Trimlini 66, vpisana
v sodni register tukajšnjega sodišča, vl. št.
1/1229/00, preneha po skrajšanem postopku zakona o gospodarskih družbah, po
sklepu z dne 14. 3. 1997.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena vsa razmerja z delavci.
Lovrak Kristijan, Trimlini 66, Halasz Albert, Gaberje 5a in Meselič Ladislav, Genterovci 68, kot družbeniki prevzemajo obveznost plačila vseh morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na družbenike, vsakemu do ene tretjine.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbeniki,
upniki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 9. 7. 1998

NOVA GORICA
Rg-14048
Družba ALPEX, uvoz-izvoz, d.o.o.,
Šempeter, Ivana Suliča 4c, Šempeter pri
Gorici, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču
v Novi Gorici, v registru s št. reg. vložka
1/652/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 14. 9. 2000.
Ustanovitelj Šifrar Karl, Ivana Suliča 4c,
Šempeter pri Gorici, prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa družbe
iz sodnega registra.
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Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O
ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep
o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 9. 2000
IZ-14086
Družba STELLA, Mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o., Nova Gorica, s sedežem Prvomajska 4, Nova Gorica, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v
registru s št. reg. vl. 1-2688-00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 3. 10. 2000.
Ustanovitelj družbe je Gril Vlado, Prvomajska 4, Nova Gorica, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustnaovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 10. 2000

NOVO MESTO
Srg 1027/2000
Rg-10268
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe TEENS COMMERCE,
trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Otočec ob Krki, Šentpeter 37, objavlja sklep:
družba TEENS COMMERCE, trgovina
na debelo in drobno, d.o.o., Otočec ob
Krki, Šentpeter 37, vpisana na reg. vl. št.
1-4167/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne
31. 8. 2000.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Vladimir Dukić, Zemun,
ZRJ, S. Tišme 20, z ustanovitvenim kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku
se
ustanovitveni
kapital
2,100.000 SIT v celoti prenese na Vladimira Dukića.
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 Novem mestu
dne 8. 9. 2000

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 006-3/2000-0443
Ob-39639
Upravna enota Žalec sprejme v hrambo
pravila statuta sindikata, vpisanega v evidenco pod zap. št. 78, dne 22. 11. 2000,
z nazivom statut sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, Sindikat
Osnovne šole Žalec, kar je zahtevala pooblaščena oseba sindikata z imenom Sindikat I. Osnovne šole Žalec, s sedežem Šilihova 1, 3310 Žalec.
Št. 007-1/96
Ob-39650
Upravna enota Radovljica z dnem 7. 11.
2000 sprejme v hrambo Pravila sindikata
Vile Prešeren, ki jo je zahtevala pooblaščena oseba sindikata vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 100, z nazivom Pravila sindikata Vile Prešeren Bled, ki
jo je zahtevala pooblaščena oseba sindikata z imenom Sindikat Vile Prešeren Bled, s
sedežem Bled, Kidričeva 1.
Št. 028-5/00
Ob-39651
Pravila sindikata z imenom Sindikat
vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije (VIZ) GLŠ OE Dijaški dom Šiška,
Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Aljaževa 22, se z dnem 28. 6. 2000 hranijo pri
Upravni enoti Ljubljana, izpostava Šiška, Trg
prekomorskih brigad 1.
Št. 028-7/00
Ob-39652
Pravila sindikata z imenom SKEI, Sindikalne podružnice Litostroj – Tovarna
ulitkov, skrajšano Sindikalna podružnica Litostroj – TU, s sedežem Litostrojska
40, Ljubljana, vpisana pod evidenco statutov sindikatov dne 22. 6. 1999, se izbrišejo
iz registra statutov sindikatov.
Spremenjena pravila sindikata z imenom
SKEI, Sindikalna podružnica Litrostoj – ulitki, Ljubljana, s sedežem Litrostrojska 40,
se z dnem 7. 8. 2000 hranijo pri Upravni
enoti Ljubljana, izpostava Šiška, Trg prekomorskih brigad 1.
Št. 02801-11/00
Ob-39670
V evidenco statutov sindikatov, vodeno
pri Upravni enoti Celje, pod zap. št. 149,
kamor je vpisan Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Zdravilišče Dobrna,
se z dnem 30. 10. 2000 vpiše sprememba
imena sindikata.
Novo ime sindikata je: Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Toplice Dobrna, d.d., z novim sedežem: Dobrna 50, Dobrna.
Pravila za delovanje Sindikata v Toplicah
Dobrna, d.d., ki so jih dne 18. 10. 2000
sprejeli člani sindikata na občnem zboru, se
hranijo pri Upravni enoti Celje.
Za identifikacijo se uporabi že določena
matična številka 5980291.
Z dnem pravnomočnosti te odločbe se
nadomesti odločba Upravne enote Celje,
št. 02801-149/95 z dne 5. 6. 1995.
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Št. 024-6/00-1411
Ob-39851
1. Ugotovi se, da so pravila sindikata delavcev Tovarne meril – LES iz Slovenj Gradca bila sprejeta v hrambo na Oddelku za
družbenoekonomski razvoj Občine Slovenj
Gradec z odločbo št. 024-17/93 z dne
4. 5. 1993 in vpisana v evidenco statuta
sindikatov pod zap. št. 17.
2. Zaradi organizacijskih sprememb se
je spremenil naziv sindikata, ki se odslej
glasi: Sindikat lesarstva Slovenije, Sindikat podjetja Tovarne meril Koples,
d.o.o., 2380 Slovenj Gradec, Francetova ulica 16.
Sprememba se z dnem izdaje te odločbe vpiše v evidenco statutov sindikatov pod
zap. št. 6/2000 pri Upravni enoti Slovenj
Gradec.

Razglasi sodišč
Oklici dedičem
D 79/2000
OD-15044
Pri Okrajnem sodišču v Idriji teče zapuščinski postopek po pokojnem Ivanu Jerebu, sinu Ivana in Terezije, roj. Majnik, upokojencu, roj. 18. 12. 1900 v Idriji, državljanu Republie Slovenije, vdvcu, umrlem
15. 7. 1987 v Idriji, nazadnje stanujočem v
Idriji, Gradnikova ul. 3.
Zapuščina po pok. Ivanu Jerebu obsega zapustniku z delnima in dopolnilno
odločbo o denacionalizaciji v naravi vrnjeni
solastninski delež do ene šestine na nepremičninah v k.o. Vojsko in obveznice Slovenskega odškodninskega sklada, d.d., iz
Ljubljane.
Po dosedaj zbranih podatkih v krog pokojnikovih zakonitih dedičev spada tudi njegov vnuk George Jereb, namesto zapustnikovega sina Cirila Jereba. Nazadnje naj bi
živel nekje v Argentini.
Sodišče Georga Jereba s tem oklicem
poziva, da v roku enega leta od objave tega
oklica priglasi svoje pravice do zapuščine.
Po preteku navedenega roka bo sodišče
zapuščinski postopek po pokojnem Ivanu
Jerebu zaključilo na podlagi podatkov s katerimi bo razpolagalo v času odločitve.
Okrajno sodišče v Idriji
dne 18. 10. 2000
D 122/00
OD-15046
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Berti Kralj, rojeni 3. 5.
1923, umrli 21. 8. 1998, nazadnje stanujoči Cesta na zlato polje 2, Kisovec, UE
Zagorje, vdovi, državljanki RS, ki je umrla
brez oporoke, vsled česar sledi dedovanju
po zakonu.
Pri dedovanju na podlagi zakona pride v
poštev poleg znanih dedičev tudi zakoniti
dedič zap. vnuk Anton Kralj, ki se nahaja na
neznanem naslovu.
Zapustničinega zakonita dediča in morebitne druge dediče se poziva, da v roku

enega leta od te objave priglasijo svoje pravice do zapuščine. Po preteku tega roka bo
sodišče izdalo sklep o dedovanju na podlagi podatkov s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 9. 10. 2000

Oklici o skrbnikih in razpravah
I 2000/15407
SR-15088
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Elizabeti Žgajnar v izvršilni zadevi
upnika International Islamic Relief Organization, The Kingdom of Saudi Arabia, ki ga
zastopa odv. Mitja Lamut iz Ljubljane, proti
dolžniku Dr. Saleem Ben Mahfoozu, ki ga
zastopa začasni zastopnik odv. Zmago Marovt, Pražakova 7, Ljubljana, zaradi izterjave
2,000.000 USD s pripadki, dne 24. 10.
2000 sklenilo:
dolžniku dr. Saleem Ben Mahfooz, naslov neznan, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom zakona o izvršbi
in zavarovanju postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Zmago Marovt, Pražakova 7, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma
vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2000
In 99/00104
SR-15122
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni
zadevi upnika Janija Janeza Sirka, Partizanska 41, Trbovlje, ki ga zasotpa odv. Milena
Lukmar iz Zagorja, proti dolžniku Iseini Nešatu, Rudarska 2, Trbovlje, zaradi izterjave
2,011.200 SIT s pp, sklenilo:
dolžniku Iseini Nešatu, Rudarska 2, Trbovlje, se za vročanje sodne pošte v tem
izvršilnem postopku postavi začasno zastopnico Mojco Blažič, odvetnico v Trbovljah.
O postavitvi začasne zastopnice se obvesti CSD Trbovlje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler on ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma
vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 22. 9. 2000

Amortizacije
N 15/2000
AM-15123
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici po predlogu Zavoda RS za zaposlovanje, Glinška
12, Ljubljana, ki ga zastopa generalni direktor Jože Glazer, za razveljavitev listine –
bianco menice z dne 19. 6. 2000 s pooblastilom za izpolnitev oziroma menično izjavo,
na kateri je podpisana Nevenka Tomšič, v.d.
direktorja Razvojnega centra Ilirska Bistrica, poziva tretje osebe, da priglasijo svoje

pravice, upravičence, da lahko podajo ugovor zoper podani predlog razveljavitve, vsakogar, ki z listino razpolaga, da le-to predloži sodišču, vse v roku 60 dni od dneva
objave oklica v Uradnem listu RS. Če v zgoraj določenem roku listina sodišču ne bo
predložena, se bo razveljavila.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 25. 10. 2000

Stečajni postopki
in likvidacije
St 51/2000
S-39603
To sodišče je s sklepom opr. št. St
51/2000 z dne 21. 11. 2000 nad dolžnikom
GAL uvoz-izvoz, trgovina, gradbeništvo in
prevozništvo, d.o.o., Koper, Vanganelska
8, Koper, matična št. 5328047, šifra dejavnosti 45.330, začelo stečajni postopek, ga
takoj zaključilo ter po pravnomočnosti sklepa
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 21. 11. 2000
St 31/93-599
S-39604
To sodišče obvešča vse upnike, da bo v
stečajni zadevi Ritoznojčan p.o. – v stečaju, Slovenska Bistrica, Titova 31, še en
narok za preizkus terjatev, in sicer dne
15. 1. 2001 ob 9. uri v sobi št. 240.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 11. 2000
St 60/2000
S-39605
To sodišče je s sklepom poravnalnega
senata, opr. št. St 60/2000 z dne 17. 11.
2000 začelo postopek prisilne poravnave
nad dolžnikom Javor Lesograd, Podjetje
za predelavo lesa, d.o.o., Kozina, Istrska
19, matična št. 5412382, šifra dejavnosti
dolžnika 20400.
Upniki, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica 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.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Za upravitelja prisilne poravnave se določi odv. Ladislava Hafnerja, Rateče 134,
Škofja Loka.
Imenuje se petčlanski upniški odbor, ki
ga sestavljajo naslednji upniki:
– Brko Drvo, d.o.o., Sveti Ivan Kastel,
Višnjan,
– GG Postojna, d.d.,
– KGZ Pivak,
– Lesna tovarna ivernih plošč, d.o.o.,
Otiški vrh,
– Andrej Čepar, Vodovodna 4, Kozina,
kot predstavnik delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave se 17. 11. 2000 nabije na oglasno
desko sodišča.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 17. 11. 2000
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St 20/2000
S-39606
V psotopku prisilne poravnave med dolžnikom Lesna Tovarna stavbnega pohištva Radlje ob Dravi, d.o.o., Spodnja Vižinga 68, Radlje ob Dravi in njegovimi
upniki, bo narok za prisilno poravnavo dne
14. 12. 2000, ob 9. uri, v sobi št. 34, tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko načrt finančne reorganizacije ogledajo na tukajšnjem sodišču, vsak delovni dan od 8. do 12. ure, v sobi številka 9.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 17. 11. 2000
St 46/2000
S-39607
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo nad dolžnikom CVET, cvetličarstvo, vrtnarija in trgovina, d.o.o., Sečovlje, Parecag 134/a, dne 21. 12. 2000 ob
9. uri v razpravni dvorani št. 135/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodišču v sobi 208/II (desno) v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo o prisilni poravnavi glasovali pisno, naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu senatu.
Upniki, ki so pravne osebe, naj glasovnici
priložijo dokazilo, da jo je podpisal zakoniti
zastopnik oziroma oseba, pooblaščena za
zastopanje upnika. Pri glasovanju se bodo
upoštevale le tiste pisne glasovnice, ki jih bo
senat prejel do zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 11. 2000
St 28/93
S-39653
To sodišče obvešča vse upnike da bo v
stečajni zadevi Lesno industrijsko podjetje “Embalaža” p.o. – v stečaju, Slovenska Bistrica, Kolodvorska 25, dne
19. 12. 2000 v sobi št. 330 ob 9. uri
– peti narok za preizkus terjatev in
– narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev.
Upniki bodo lahko vpogledali v osnutek
za glavno razdelitev v pisarni gospodarskega oddelka naslovnega sodišča (soba št.
217) od 4. 12. 2000 naprej vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 11. 2000
St 84/2000
S-39654
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 84/2000 z dne 22. 11. 2000 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom TST,
d.o.o., Tržaška 2, Ljubljana, v stečaju,
ker premoženje stečajnega dolžnika ne zadošča niti za pokritje stroškov postopka.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 11. 2000
St 92/2000
S-39655
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 92/2000 z dne 20. 11. 2000 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Detra,
d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva 27.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 11. 2000
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St 71/2000
S-39700
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Altech, d.o.o., Verovškova
58, Ljubljana, za dne 21. 12. 2000 ob
12. uri, v sobi 368/III tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije 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 23. 11. 2000
St 29/96-120
S-39701
To sodišče je dne 20. 11. 2000 s
sklepom opr. št. St 26/96 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Tam Tronic,
d.o.o. – v stečaju, Maribor, Ptujska c.
184, ker so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 11. 2000
St 25/2000-19
S-39702
Postopek prisilne poravnave dolžnika
Poredoš Rudolf, s.p., Ravenska 73/a,
Beltinci, se iz razloga III. v zvezi z II. odstavkom 27. člena zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji, ustavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 11. 2000
St 48/2000-59
S-39703
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Bombažna predilnica in
tkalnica Tržič, d.d., Predilniška c. 16,
Tržič, ki bo dne 18. 12. 2000 ob 13. uri, v
sobi 014 tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tem sodišču, v
stečajni pisarni, med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure,
ob sredah tudi od 13. do 15. ure.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 11. 2000
St 68/2000
S-39704
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 68/2000 sklep z dne 23. 11.
2000:
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Morana, Proizvodnja, izvoz-uvoz in
trgovina, d.o.o., Parižlje 11/c, Braslovče.
Odslej se firma glasi: Morana, Proizvodnja, izvoz-uvoz in trgovina, d.o.o., Parižlje
11/c, Braslovče – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zlatko Hohnjec, s.p., Tekačevo 5, Rogaška
Slatina.
Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je
pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in oz-

načba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v
prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do
katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 50700-840-011-3390, vendar
največ 30.000 SIT.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
14. 2. 2001 ob 9. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka se
nabije na oglasno desko dne 23. 11. 2000.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 11. 2000
St 45/2000
S-39705
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 45/2000 sklep z
dne 22. 11. 2000:
poravnalni senat na podlagi načrta finančne reorganizacije in vseh priloženih dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih
terjatev po 43. in 44/II členu ZPPSL, v skladu z določili 52. člena ZPPSL, razpisuje narok za prisilno poravnavo med dolžnikom:
Lumar hiše, d.d., Gomilsko, Šmatevž 26,
Gomilsko in njegovimi upniki, ki bo dne
20. 12. 2000 ob 8.30, v sobi št. 106/I.
tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog finančne reorganizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču v
sobi št. 123/a, v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glasovali pisno (54/II člen ZPPSL), naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo
poravnalnemu senatu; upniki – pravne osebe naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je
podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba,
pooblaščena za zastopanje upnika. Pri glasovanju se bodo štele samo tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni senat prejel do zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 11. 2000
St 75/2000
S-39706
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 75/2000 sklep z
dne 23. 11. 2000:
Začne se postopek prisilne poravnave
nad dolžnikom: Konfekcija Mont Kozje,
d.d., Kozje 8, Kozje in njegovimi upniki.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica,
prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave
(23. 11. 2000).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
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in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 5% vrednosti prijavljene
terjatve ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun
50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
iz prejšnje točke (v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatve).
Za upravitelja prisilne poravnave se imenuje Tomaž Kos, s.p., Podvin 34/h, Polzela.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Banka Celje, d.d., Celje, Vodnikova 2,
Celje,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova ulica 5,
Ljubljana,
– Intereuropa Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 37, Koper,
– M. Repič, d.o.o., Cesta IV. Prekomorske 61/c, Ajdovščina,
– Slavica Štukelj, Drensko rebro 2, Lisično, kot predstavnica delavcev.
Predlagatelju prisilne poravnave se naloži, da položi predujem za stroške postopka
v višini 2,300.000 SIT, na žiro račun Okrožnega sodišča v Celju, št. 50700-696-250,
sklic na št. 5-75-2000, v roku 8 dni po
prejemu pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 11. 2000
St 28/2000
S-39750
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 28/2000 sklep z
dne 24. 11. 2000:
Poravnalni senat na podlagi načrta finančne reorganizacije in vseh priloženih dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih
terjatev po 43. in 44/II členu ZPPSL, v skladu z določbo 52. člena ZPPSL razpisuje
narok za prisilno poravnavo med dolžnikom:
Zdravilišče Rogaška, Zdravstvo, hoteli,
turizem in upravljanje holding družb,
d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina,
ki bo dne 20. decembra 2000 ob 12.30 v
sobi št. 106/I. tukajšnjega sodišča.
Upniki in delničarji si lahko predlog finančne reorganizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 123/a, v času uradnih ur.
Upniki in delničarji, ki bodo v prisilni poravnavi glasovali pisno (54/II. člen ZPPSL),
naj glasovnico z originalnim podpisom in
žigom pošljejo poravnalnemu senatu; upniki – pravne osebe naj glasovnici priložijo
dokazilo, da jo je podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje upnika. Pri glasovanju upnikov se bodo štele samo tiste glasovnice, ki jih bo
poravnalni senat prejel do zaključka glasovanja. Ker imajo glasovalno pravico tudi delničarji oziroma družbeniki (56/III člen
ZPPSL), saj je osnovni kapital dolžnika ugotovljen z bilanco stanja večji kot nič; se le-ti
pozivajo, da v roku 8 dni po objavi tega
oklica najavijo pri Okrožnem sodišču v Celju, opr. št. St 28/2000, svoj interes za
glasovanje, da se bo do naroka lahko ugotovi njihova terjatev na podlagi sorazmerne-
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ga deleža v osnovnem kapitalu, ugotovljenega s takšno bilanco in določil odstotek
glasovalne pravice.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 11. 2000
St 83/94
S-39854
To sodišče je s sklepom St 83/94 dne
14. 7. 2000 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani, III Cpg 87/2000 z dne
17. 10. 2000 nad dolžnikom ADIT, d.o.o.,
Vodnikova 133, Ljubljana – v stečaju
zaključilo stečajni postopek.
Upniki stečajnega dolžnika se pozivajo,
da v roku 15 dni sodišču podajo izjavo, da
prevzamejo terjatev do stečajnega upravitelja iz naslova preveč izplačane nagrade.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 11. 2000
St 30/97-125
S-39855
To sodišče je dne 23. 11. 2000 s
sklepom opr. št. St 30/97 ustavilo nadaljnje vnovčenje razdelitvene mase in zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom VANDA, Trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o. – v stečaju, Maribor, Partizanska
22, ker bi nadaljnja izvedba postopka povzročila nesorazmerne stroške.
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 tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 11. 2000
St 27/98
S-39858
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom PIK Junior, d.o.o. – v stečaju, Maribor se v skladu s členom 99/II ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki je prišlo v stečajno
maso ne zadošča niti za stroške stečajnega
postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 11. 2000
St 10/2000
S-39859
To sodišče obvešča vse upnike, da bo
narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave zoper dolžnika Bača, Tovarna volnenih izdelkov, d.d., Podbrdo,
8. 1. 2001 ob 8.30 v sobi 110/I tega sodišča.
Upniki si lahko načrt finančne reorganizacije ogledajo vsak delovni dan od 8. do
16. ure pri tem sodišču v sobi št. 114/I.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 11. 2000
St 45/2000
S-39860
To sodišče je s sklepom poravnalnega
senata št. St 45/2000 z dne 16. 11. 2000
začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnico Kmečka zadruga Brežice, z.o.o.,
Pod obzidjem 39, Brežice. Matična številka 5164168, šifra dejavnosti 52.110.
Upniki katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča se po-

ziva, da sodišču z obrazloženo vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni
po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je bil
določen Branko Ogorevc, univ. dipl. ek., iz
Sevnice.
Imenuje se upniški odbor v sestavi:
– HKS Brežice, Pod obzidjem 39, Brežice,
– Zadružna kmetijska družba, d.o.o.,
Ljubljana, Miklošičeva 4, Ljubljana,
– Koloniale Veletrgovina, d.d., Maribor,
Tržaška cesta 39, Maribor,
– Agraria Brežice, proizvodnja in trgovina, p.o., v stečaju Šentlenart 72, Brežice,
– predstavnica sveta delavcev Jožica
Lepšina, Globoko 1, Globoko.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 16. 11. 2000.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 16. 11. 2000
St 49/2000
S-40004
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 49/2000 sklep z dne 28. 11.
2000:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Projekting, Projektni inženiring,
d.o.o., Efenkova 61, Velenje.
Odslej se firma glasi: Projekting, Projektni inženiring, d.o.o., Efenkova 61, Velenje
– v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej, s.p., VIS, Spominska 16,
Celje.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS, ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni
postopek v teku, se v prijavi navede sodišče,
pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi
del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 5%
vrednosti prijavljene terjatve ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro
račun 50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
14. 2. 2001 ob 10. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 28. 11.
2000.
Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 11. 2000

Stran

10704 / Št. 110-111 / 1. 12. 2000
Izvršbe in zavarovanja

Z 2000/00075
IZ-15073
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.
Z 2000/00075, ki ga je dne 2. 11. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Črnomlju, je bila
ustanovljena na:
– stanovanju na naslovu Moše Pijade 4,
Črnomelj, št. 25, nahajajočega v III. nadstropju stanovanjske hiše v Črnomlju, v
izmeri 72,12 m2, ki obstoji iz kuhinje v izmeri
7,10 m2, shrambe v izmeri 6,07 m2, kopalnice v izmeri 3,32 m2, WC-ja v izmeri
2,17 m2, predsobe v izmeri 6,24 m2, drugo
B v izmeri 3,57 m2, balkona v izmeri
1,76 m2, sobe v izmeri 17,64 m2, sobe v
izmeri 15,13 m2, kabineta v izmeri 7,99 m2
in pomožnih prostorov v izmeri 1,13 m2, stoječe na delu parc. št. 954/4, vpisane pod
vl. št. 2786, k.o. Črnomelj in pripadajočih
kletnih prostorov v izmeri 4,05 m2 ter souporabe skupnih delov stavbe, prostorov, naprav in funkcionalnem zemljišču, ki je last
Božidarja in Kate Paun iz Črnomlja, Moša
Pijade 4, vsakega do ene polovice, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 21 z dne
18. 11. 1991, sklenjene s prodajalcem
Belt, d.o.o., Črnomelj, Heroja Starihe 17,
ter na
– poslovnem prostoru št. 3 N, nahajajočega se v I. etaži objekta Trgovsko poslovnega centra – objekt II Črnomelj, na
Zadružni cesti, v izmeri 23,80 m 2, zgrajenega na parc. št. 133/1, parc. št. 135/1,
parc. št. 1147/2, parc. št. 1157/2, parc.
št. 229/1 in parc. št. 299/3, vpisanih pod
vl. št. 1090, k.o. Črnomelj in delu zemljišča parc. št. 1194, železniške proge, tudi
vpisane v k.o. Črnomelj, ki je last Slovadria
Paun Božidar s.p., Črnomelj, Pod gozdom
7, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
50/42 z dne 15. 12. 1999, sklenjene s
prodajalcem Begrad, d.d., gradbeništvo,
trgovina, inženiring, Kočevarjeva 2, Novo
mesto, zastavna pravica v korist upnice Dolenjske banke, d.d., Novo mesto, Seidlova
cesta 3, Novo mesto, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 31,080.000
SIT s pogodbenimi obrestmi od dneva porabe posojila dalje do plačila, stroški in s
pripadki.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 2. 11. 2000
Z 2000/00055
IZ-15074
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr.
št. Z 2000/00055, ki ga je dne 2. 11.
2000 izdalo Okrajno sodišče v Črnomlju,
je bila ustanovljena na trisobnem stanovanju v stanovanjski hiši na naslovu Cankarjeva ulica 2a, Črnomelj, v III. nadstropju,
št. stanovanja 18, stanovanjska stavba, stoječa na delu parc. št. 954/2, vpisana pod
vl. št. 1090, k.o. Črnomelj, v skupni izmeri
81,31 m2, ki obstoji iz kuhinje v izmeri
12,48 m2, sobe v izmeri 19,07 m2, sobe v
izmeri 12,48 m2 in sobe v izmeri 17,39 m2,
predsobe v izmeri 8,93 m2 in drugih prostorov v izmeri 11,14 m 2 in pripadajočih
kletnih prostorov ter souporabe skupnih
delov stavbe, prostorov in naprav in funkcionalnega zemljišča v višini 5,94%, ki je last
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zastavitelja Silvestra Jankoviča, roj. 30. 4.
1967 iz Črnomlja, Cankarjeva ulica 4, na
podlagi kupne pogodbe z dne 29. 5.
2000, sklenjene s prodajalko Koletič Ano,
roj. 30. 11. 1953, iz Črnomlja, Cankarjeva 2a, zastavna pravica v korist upnice Dolenjske banke, d.d., Novo mesto, Seidlova
cesta 3, Novo mesto, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 3,500.000
SIT s pogodbenimi obrestmi od dneva porabe stanovanjskega posojila dalje do plačila, stroški in s pripadki.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 2. 11. 2000
Z 2000/00105
IZ-15115
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.
Z 2000/00105, ki ga je dne 8. 11. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Črnomlju, je bila
ustanovljena na nepremičninah, ki sicer niso vpisane v zemljiški knjigi, gre pa za poslovni prostor, ki se nahaja v stanovanjski
hiši na naslovu Trg svobode 1, Metlika, stoječe na parc. št. 4249, k.o. Metlika, in sicer na delu poslovne stavbe, in sicer poslovnega prostora, ki služi cvetličarski dejavnosti, ki sestoji iz prodajalne, delovnega
prostora, skladišča in sanitarij ter poslovnega prostora, ki služi opravljanju gostinske
dejavnosti in sestoji iz točilnice, gostinskega prostora (separeja), kompletnih sanitarij,
skladišča in kurilnice, pridobljenih na podlagi pogodbe o ureditvi lastninskopravnih razmerij, sklenjene med Ferdom Zalokar in
Štefko Zalokar in dolžnikom dne 25. 5.
1992, zastavna pravica v korist upnice Dolenjske banke, d.d., Novo mesto, Seidlova
cesta 3, Novo mesto, proti dolžniku Ikebana – pripomočki za cvetličarstvo Brinc Julij,
s.p., Otok 24, Gradac v Beli krajini, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
229.281,62 EUR, kar po srednjem tečaju
EUR na dan 25. 9. 2000 znaša
47,789.038 SIT, s pogodbenimi obrestmi
od dneva porabe posojila dalje do plačila,
stroški in s pripadki.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 8. 11. 2000
Z 2000/00206
IZ-14071
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00206, ki ga je dne 4. 10. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
B1-L4-III-1, v 3. nadstropju, v neto koristni
površini 50,04 m2, s kletnim prostorom v
izmeri 2,47 m2, v poslovno trgovskem in
stanovanjskem bloku, stoječem na parc. št.
111/1, 113/1, 120/4, 111/4, funkcionalnega zemljišča ter skupnih prostorov, naprav in objektov, ki je last dolžnika, zastavna
pravica v korist upnice Banke Celje, d.d.,
Glavna podružnica Ljubljana, Trdinova 4,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 18,227.650 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 10. 2000
Z 2000/01328-7
IZ-14113
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Ljubljani Z 2000/01328 z dne 29. 9.
2000 so bili poslovni prostori na naslovu
Mala ulica 5 v Ljubljani, in sicer 1. nadstropja v izmeri 650 m2 in 2. nadstropja v
izmeri 650 m2, ki so last dolžnika Tekstil,

proizvodno in trgovsko podjetje, d.d., Letališka 34, Ljubljana, na podlagi kupne pogodbe MP/1 z dne 1. 12. 1971, sklenjene s prodajalcem Gradbenim podjetjem Tehnika Ljubljana, Vošnjakova 8, z dnem
25. 9. 2000 zarubljeni v korist upnice
Banke Celje, d.d., Glavna podružnica Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 60,000.000 SIT
s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2000
Z 2000/01649
IZ-15076
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/01649, ki ga je dne 25. 10. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
24 v A vhodu, III. nadstropja večstanovanjske hiše z gradbeno oznako MS 8/5, na
naslovu Grajzerjeva 28, Ljubljana, v skupni
izmeri 44,50 m2, ki stoji na parc. št. 1701,
1702 in 1703, vse k.o. Kašelj, ter na solastniškim delom na vseh skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah in pripadajočem
funkcionalnem zemljišču večstanovanjske
hiše, ki je last dolžnika na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 23. 8. 2000, sklenjene s prodajalcem Grigić Antunom in Fric
Ljiljano, oba stanujoča Grajzerjeva 28, Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice SKB
banke, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
4,597.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2000
In 99/00679-12
IZ-15077
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča, opr. št. In 99/00679 z dne 5. 1. 2000,
je bil dne 26. 9. 2000 opravljen v korist
upnice Metalke stanovanjske storitve,
d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana, rubež dvosobnega stanovanja v izmeri 47,92 m 2, št.
14, na naslovu Topniška 30, Ljubljana, last
dolžnika Filipovič Antona.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 2000
Z 2000/01663
IZ-15093
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/01663, ki ga je dne 27. 10. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvoinpolsobnem stanovanju št. 17, v II. nadstropju stanovanjske
hiše Ziherlova 2, Ljubljana, v skupni
izmeri 74,31 m 2, ki je last dolžnice na
podlagi kupoprodajne pogodbe št.
0403-S-36/1-1130/91 z dne 18. 11.
1991 in aneksa št. 1 k tej pogodbi z dne
4. 5. 1992, sklenjenih s prodajalko Republiko Slovenijo, Ministrstvom za notranje
zadeve, zastavna pravica v korist upnika:
Polajner Hugo, Ob Meži 1, Mežica, za zavarovanje denarne terjatve v višini 60.120
DEM s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 2000
Z 2000/00050
IZ-15083
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
terjatve z zastavitvijo nepremičnin, opr. št.
SV 78/2000 z dne 21. 2. 2000 in sklepa
tega sodišča opr. št. Z 2000/00050 z dne
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27. 10. 2000, zaradi zavarovanja upnikove denarne terjatve z zastavno pravico
na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, se zarubi poslovni prostor št.
P. 16, površine 113 a 25 m2, terasa št.
22.1 v izmeri 50 a 55 m2, skladišče št.
K. 5.5. v izmeri 22 a 00 m2, in parkirni
prostor št. P23 v izmeri 11 a 50 m 2, pridobljen na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 50/6, sklenjene med Real, d.d., storitve financiranja, svetovanja in trženja,
Kočevarjeva 2, Novo mesto in Begrad,
d.d., gradbeništvo, trgovina, inženiring,
Kočevarjeva 2, Novo mesto, kot
prodajalcema in Primc Ivanom, roj. 7. 6.
1953, Koroška vas 20/a, Novo mesto, kot
kupcem, dne 21. 6. 1999, overjene pri
notarju Andreju Tiranu iz Novega mesta,
dne 30. 6. 1999.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 27. 10. 2000
Z 2000/34
IZ-15106
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr.
št. Z 2000/34, ki ga je dne 13. 10. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Sežani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru št. IX.,
v izmeri 47,02 m2 neto koristne površine,
ki se nahaja v pritličju poslovnega objekta
s tribunami v ŠRC Sežana, ta objekt pa
stoji na parc. št. 2976/2, k.o. Sežana, ki
ga je dolžnik oziroma zastavitelj pridobil s
kupoprodajno pogodbo št. 051-49/BM97
z dne 30. 1. 1997, sklenjene med dolžnikom kot kupcem in SGP Kraški zidar, d.d.,
Sežana kot prodajalcem, overjene pri notarju Milanu Mesarju v Sežani, pod št. OV
324/97 z dne 12. 2. 1997, zastavna pravica v korist upnice Abanke, d.d., Ljubljana, Slovenska 58, Ljubljana, Glavna podružnica Koper, Ferrarska 10, za zavarovanje upnikove denarne terjatve iz kreditne
pogodbe reg. št. 18872/7 z dne 3. 7.
2000 za znesek kredita v višini 2,500.000
SIT, ki se obrestuje po letni obrestni meri
TOM + 6,25% ter z rokom zapadlosti celotne terjatve najkasneje do 21. 7. 2001,
skladno s pogoji in načinom kot je vse
podrobno dogovorjeno v citirani kreditni
pogodbi.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 7. 11. 2000
Z 68/2000
IZ-14129
Na podlagi sklepa opr. št. Z 68/2000 z
dne 12. 4. 2000, ki ga je izdalo Okrajno
sodišče v Trbovljah, je bilo stanovanje št.
42, v izmeri 61,70 m2 s pripadajočo kletjo, v 10. nadstropju stanovanjske zgradbe
na naslovu Trg revolucije 4, Trbovlje, ki
stoji na parc. št. 860/132, vl. št. 1806,
k.o. Trbovlje, ki je last dolžnice Sonje Geršina, Trg revolucije 4, Trbovlje, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 7, sklenjene dne 28. 8. 1992 z
Grafično embalažnim podjetjem Tiko Trbovlje, d.o.o., dne 25. 9. 2000 zarubljeno
v korist upnika RS, Ministrstva za finance,
DURS, Davčni urad Trbovlje, zardi zavarovanja denarne terjatve v višini
1,777.170,50 SIT z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od 8. 9. 1999 do plačila in ostalimi pripadki.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 3. 10. 2000
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Razpisi
delovnih mest
Št. 111-2/00-0515
Ob-39967
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96 in
24/98):
a)
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Murski
Soboti,
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču na Ptuju;
b)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Celju,
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Ljubljani, ki bosta
dodeljena na delo na Vrhovno sodišče
Republike Slovenije.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona
o sodniški službi in posebne pogoje za
izvolitev na mesto okrožnega sodnika,
določene v 2. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi;
K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene v
1. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-8/00-0515
Ob-39968
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in
59/99):
a) 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena zakona o državnem tožilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Su 134/00-2
Ob-39622
Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Sekretariat, objavlja prosto delovno mesto
direktorja služb ustavnega sodišča.

Pogoji:
– diploma pravne, ekonomske ali druge
ustrezne fakultete,
– 10 let delovnih izkušenj pri vodenju,
organiziranju in usklajevanju organizacijskih,
finančno-materialnih in personalnih zadev,
– pogoji, določeni z zakonom o delavcih v državnih organih (Ur. l. RS, št. 15/90,
5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93,
70/97 in 38/99).
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
znanjem angleškega, nemškega ali francoskega jezika.
Možnost pridobitve najemnega službenega stanovanja.
Kandidati naj svoje vloge z dokazili o
izpolnjevanju pogojev in z opisom dosedanjih delovnih izkušenj pošljejo v petnajstih
dneh po objavi razpisa na naslov: ustavno
sodišče Republike Slovenije, Sekretariat,
Ljubljana, Beethovnova 10.
Rok za prijave začne teči naslednji dan
po objavi.
Ob-39625
Na podlagi 9. člena ZTPDR (Uradni list
SFRJ 60/89), 8. člena zakona o delovnih
razmerjih (Ur. l. RS, št. 14/90) ter 22. člena
statuta Komunalnega podjetja Velenje, razpisna komisija objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja Komunalnega podjetja Velenje d.o.o.
Kandidat za direktorja družbe mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da predloži potrdilo da ni bil kaznovan
na gospodarskem področju,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima visoko ali najmanj višjo izobrazbo,
– da ima vsaj pet let ustreznih delovnih
izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
– da predloži program dela podjetja za
štiriletno obdobje.
Direktor bo imenovan za štiri leta.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev v roku 15 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Komunalno podjetje Velenje,
Koroška 37/b, s pripisom: “Za razpis direktorja Komunalnega podjetja Velenje d.o.o.“
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o
izbiri v roku 30 dni po preteku roka za prijave na razpis.
Komunalno podjetje Veljene, d.o.o.
razpisna komisija
Št. 1019/2000-47/10
Ob-39668
Na podlagi 41. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94), statuta Mestne
občine Kranj (Ur. l. RS, št. 43/95) in odloka o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo
gledališče Kranj (Ur. l. RS, št. 15/99) razpisuje Mestna občina Kranj kot ustanoviteljica
zavoda prosto delovno mesto
ravnatelja Prešernovega gledališča
Kranj.
Kandidati morajo poleg zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje:
– visoka strkovna izobrazba ustrezne
smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področjih dejavnosti gledališkega oziroma
umetniškega ustvarjanja.
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Mandat ravnatelja traja 5 let.
Od kandidatov pričakujemo, da bodo prijavi poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev
priložili še program dela oziroma razvoja gledališča.
Rok za prijavo je 15 dni po objavi. Prijave je potrebno v zaprtih kuvertah poslati na
naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, 4000 Kranj, z oznako “prijava na razpis –
gledališče”.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v osmih
dneh po končanem postopku.
Mestna občina Kranj
Ob-39743
Svet Kobilarne Lipica na podlagi sklepa
sveta in na podlagi statuta javnega zavoda
Kobilarna Lipica, razpisuje delovno mesto
direktorja javnega zavoda Kobilarna
Lipica.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da ima ustrezne organizacijske in
upravljalske izkušnje,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da predloži program dela za mandatno
obdobje.
Mandat traja štiri leta.
Dokumentacija za pripravo programa je
na razpolago v tajništvu Kobilarne Lipica.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v 15 dneh po tej objavi na naslov: Kobilarna Lipica, Lipica 5,
6210 Sežana, z oznako “za razpisno komisijo – direktor”.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15
dneh po sprejemu sklepa o izbiri.
Kobilarna Lipica

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. 351-25/00
Ob-39637
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah, faks
03/582 11 33.
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2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: adaptacija in
dozidava Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah, 190,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Šmarje pri Jelšah.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: januar 2001.
5.
Občina Šmarje pri Jelšah
Št. 351-01-4-05/2000
Ob-39723
1. Naročnik, poštni naslov, številka
faksa: Stanovanjski sklad občine Postojna,
Ljubljanska 4, 6230 Postojna, tel.
05/728-07-85, faks: 05/728-07-31,
e-pošta: ssklad.postojna@studioproteus.si.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocena vrednosti del: izgradnja stanovanjskega objekta z zunanjo ureditvijo v Postojni (Poljane II), ocenjena vrednost: 250,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Postojna.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: predvidoma med 7. in 31. 5. 2001.
5.
Stanovanjski sklad
občine Postojna

ZJN-02-B
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

Popravek
Ob-40005
V javnem razpisu RTV Slovenija, št.
147/00 (Ob-38453), ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 102 z dne 10. 11.
2000 (str. 9745), se 9. točka popravi in se
pravilno glasi:
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe, nepreklicna, brezpogojna in plačljiva na prvi
poziv, veljavna do podpisa pogodbe, in sicer v znesku 1,500.000 SIT oziroma za
posamezne blagovne skupine po:
– blagovna skupina A: 800.000 SIT,
– blagovna skupina B: 450.000 SIT,
– blagovna skupina C: 250.000 SIT.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-39919
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana Polje, tel.
01/528-54-51, faks 01/528-46-18.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (17. člen ZJN): oddaja javnega naročila
po odprtem postopku.
3. (a) Kraj dobave: sedež naročnika,
Ljubljana, Studenec 48.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– 63 kom. osebnih računalnikov,
– 1 kom. server,
– 2 kom. prenosnih računalnikov,
– 49 kom. tiskalnikov,
– 1 CD RW enota.
Računalniška oprema je podrobno specificirana v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročilo se ne deli na sklope.
(č), (d)
4. Datum dobave, če je predvideno: dobavni rok je največ 30 dni od podpisa pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki naj pošljejo naročniku priporočeno po pošti zahtevo po razpisni
dokumentaciji. V zahtevi naj obvezno navedejo polno ime (firmo) in naslov. Razpisno
dokumentacijo bodo prejeli po pošti v roku
dveh dni od prejema zahteve.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo
ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: naročnik ne bo zaračunaval
stroške priprave dokumentacije.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 8. 1. 2001 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti v originalu in eni kopiji, v zapečatenih
ovojnicah z jasno oznako “Ne odpiraj – ponudba”, osebno na sedež naročnika ali pa
priporočeno s povratnico na naslov: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260
Ljubljana Polje.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 1. 2001 ob 10. uri, sejna soba, stavba
Uprave PKL.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v vrednosti 1,000.000 SIT, veljavna 105
dni po javnem odpiranju ponudb,
– bančna garancija za dobro izvedbo posla 1,500.000 SIT, z veljavnostjo do primopredaje celotne opreme, katero ponudnik
predloži ob podpisu pogodbe.
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki morajo pri skupnem poslu nastopati kot partnerji, pri čemer je obvezno le en poslovodeči, vsi pa so solidarno zavezani za izpolnitev.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo v dokaz formalne ustreznosti ponudb predložiti vsa dokazila, obrazce in izjave, zahtevane v razpisni dokumentaciji. Prijavijo se lahko pravne osebe, ki so
registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa in imajo vsa predpisana dovoljenja za
opravljanje dejavnosti.
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13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki od
ponudbe ne morejo odstopiti po roku, določenem za oddajo ponudb, do tega roka
pa po postopku in na način, kot je to opre-
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deljeno v splošnih navodilih ponudnikom, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (50. člen ZJN):

– cena:
Točke
· ponudnik z najnižjo ceno
60,00
· odstopanje od najnižje ponudbe do 3%
57,00
· odstopanje od najnižje ponudbe do 6%
54,00
· odstopanje od najnižje ponudbe do 9%
51,00
· odstopanje od najnižje ponudbe do 12%
48,00
· odstopanje od najnižje ponudbe do 15%
45,00
· odstopanje od najnižje ponudbe do 18%
42,00
· odstopanje od najnižje ponudbe do 21%
39,00
· odstopanje od najnižje ponudbe do 24%
36,00
· odstopanje od najnižje ponudbe do 27%
33,00
· odstopanje od najnižje ponudbe do 30%
30,00
· odstopanje od najnižje ponudbe do 33%
27,00
· odstopanje od najnižje ponudbe do 36%
24,00
· odstopanje od najnižje ponudbe več kot 36%
0
– tehnična ustreznost dobavljene opreme (ponudnik ponudi po oceni naročnika
boljše komponente od zahtevanih)
· za 50% več delovnega spomina
2,00
· za 50% večja kapaciteta trdega diska
1,00
· za 5 cm daljša diagonala zaslona (2“)
2,00
– odzivni čas od prijave napake:
· do vključno 2 delovni uri
4,00
· do vključno 3 delovne ure
2,50
· pogoj: največ 4 delovne ure
– rok za odpravo napake od prijave napake (popravilo oziroma nadomestna oprema):
a) kritična oprema (napaka, ki pomeni prekinitev zmožnosti dela)
· do vključno 6 delovnih ur
4,00
· do vključno 10 delovnih ur
2,50
· pogoj: največ 12 delovnih ur oziroma 4 ure za strežnike
b) ostala oprema (napaka, ki pomeni nebistveno zmanjšano funkcionalnost)
· do vključno 2 delovna dneva
3,00
· do vključno 3 delovni dnevi
1,50
· pogoj: največ 4 delovni dnevi
– zamenjava z novo opremo:
· do vključno 10 dni ali 2 × ista napaka
4,00
· do vključno 20 dni ali 3 × ista napaka
2,50
· pogoj: največ 21 dni
– število certificiranih delavcev za vzdrževanje računalniške opreme:
· nad 12
5,00
· od 6 do vključno 12
3,50
· do vključno 5
1,00
– plačilni pogoji:
· v vsaj dvanajstih enakih mesečnih obrokih brez obresti
5,00
· v vsaj devetih enakih mesečnih obrokih brez obresti
3,00
· v vsaj šestih enakih mesečnih obrokih brez obresti
2,00
· v vsaj treh enakih mesečnih obrokih brez obresti
1,00
· pogoj: rok plačila 60 dni po primopredaji
– dodatna garancija na osebne računalnike in strežnik:
· 60 mesecev
10,00
· 48 mesecev
5,00
· pogoj: najmanj 36 mesecev
Najugodnejša je ponudba, ki zbere največ točk. V primeru istega števila točk se za
najugodnejšega izbere ponudnika, ki je ponudil najnižjo ceno. Pri kriteriju tehničnih
zahtev se točke lahko seštevajo.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: prevzemniki dokumentacije lahko
zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe. Zahteva mora biti predlo-

žena naročniku v pisni obliki najkasneje 5
dni pred potekom roka za predložitev ponudb. Naročnik bo odgovore poslal vsem
prevzemnikom dokumentacije v najkrajšem
času.
Naročilo je bilo oddano v objavo dne
27. 11. 2000.
16., 17.
Psihiatrična klinika Ljubljana

Popravek in dopolnitev
Ob-39741
Osnovna šola Idrija popravlja in dopolnjuje javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev za sukcesivno dobavo prehrambenih artiklov za šolske kuhinje v letu
2001, objavljen v Uradnem listu RS, št.
102 z dne 10. 11. 2000, Ob-38490, v
naslednjih točkah:
3. (b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava prehrambenih artiklov
za šolske kuhinje v letu 2001 po naslednjih
skupinah:
1. meso, mesni izdelki,
2. piščanci in piščančji izdelki,
3. mleko,
4. mlečni izdelki,
5. kruh,
6. pekovski izdelki,
7. konzervirano sadje in zelenjava,
8. sveže sadje in zelenjava,
9. sadni sokovi in sirupi,
10. splošno prehrambeno blago,
11. žita in testenine.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma
skupine: ponudniki se lahko potegujejo
za vsa živila ali za posamezne skupine
živil.
(č) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
skupnega naročila je 17,200.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. meso, mesni izdelki: 3,340.000 SIT,
2. piščanci in piščančji izdelki: 460.000
SIT,
3. mleko: 500.000 SIT,
4. mlečni izdelki: 2,100.000 SIT,
5. kruh: 900.000 SIT,
6. pekovski izdelki: 5,000.000 SIT,,
7. konzervirano sadje in zelenjava:
700.000 SIT,
8. sveže sadje in zelenjava: 1,300.000
SIT,
9. sadni sokovi in sirupi: 700.000 SIT,
10. splošno
prehrambeno
blago:
1,880.000 SIT,
11. žita in testenine: 320.000 SIT.
Osnovna šola Idrija
Nadaljevanje javnega razpisa
Št. 321-28-1/00
Ob-40007
Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih in na podlagi Sklepa državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje
javnih
naročil,
št.
018-189/00-23-1537, z dne 21. 11.
2000, objavljamo nadaljevanje javnega razpisa za izbiro izvajalca brez omejitev za
ušesne znamke za govedo.
Naročnik Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56 - 58,
1000 Ljubljana; telefon: 01/478 90 00,
faks 01/478 90 21, objavlja nadaljevanje
javnega razpisa za izbiro izvajalca brez omejitev za nakup ušesnih znamk, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 78, z dne 1. 9.
2000, Ob-34615, popravek objavljen v Ur.
l. RS, št. 79, z dne 8. 9. 2000 pod
Ob-34958.
V javnem razpisu se hkrati popravijo naslednje točke:
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4. Datum dobave, če je predvideno: v
30 dneh po pisnem naročilu naročnika. Naročnik bo naročil znamke v dveh delih, od
podpisa pogodbe do 31. 12. 2001.
5. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 12. 2000.
6. (a), (b), (c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo prispeti do naročnika do 4. 1. 2001 do 8. ure.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 1. 2001 ob 9. uri, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
56-58, Ljubljana, v sobi 735.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% ocenjene vrednosti naročila (točka 3č). Bančna garancija mora veljati
30 dni od datuma, ki je določen za izdajo
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo naročil blago v dveh delih. Naročila in plačila se bodo
izvajala v skladu s sprejetim proračunom za
leto 2001.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 02-11-2000
Ob-39660
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Črnomelj, Belokranjska 10, 8340 Črnomelj.
2.
3. (a) Kraj dobave: Črnomelj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nadgradnja vozila Mercedes Benz – Atego 1328 AF 4x4 v gasilsko vozilo s cisterno GVC 16/25 1+5
(oznaka po slovenski tipizaciji tč. 4.1.2.1.)
z vgrajeno opremo kot sledi iz tehnične dokumentacije.
(c), (č), (d)
4. Datum dobave, če je predvideno: navedeno v razpisni dokumentaciji.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. maj 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: PGD
Črnomelj,kontaktna oseba: Anton Planinc,
Ul. Heroja Starihe 8, tel. 07/306-11-34.
(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (vštet DDV),
na žiro račun PGD Črnomelj, št.
52110-678-083013.
Kontaktna oseba, ki nudi dodatne informacije: Anton Planinc, tel. 07/306-34.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 9. 1.
2001 do 9. ure.
(b) Polni naslov kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Občina Črnomelj, Trg
svobode 3, 8340 Črnomelj, po pošti ali osebno v sprejemno pisarno občine (soba št.
29), v zapečatenih kuvertah, ki morajo biti
jasno označene z napisom “Ne odpiraj –
javni razpis za nabavo gasilskega vozila”.
8. Datum,čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 1. 2001 ob 10. uri, v mali sejni sobi
Občine Črnomelj.
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Predstavniki ponudnikov pred začetkom
javnega odpiranja izročijo komisiji pisno pooblastilo za sodelovanje na javnem razpisu.
9. Navedba zahtevanih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija
za resnost ponudbe.
10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na mednarodna določila v drugih dokumentih: v razpisni dokumentaciji.
11. Pravna oblika povezave skupina
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša: ponudnik je
lahko pravna ali fizična oseba, registrirana za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za
opravljanje dejavnosti vsa potrebna dovoljenja. Ponudnik, ki mu bo dodeljeno naročilo,
bo sklenil z naročnikom pogodbo.
12. Posebne zahteve glede finančno-poslovne in tehnične sposobnosti ponudnika: izpolnjevati mora pogoje iz
41. člena ZJN-1.
13. Datum, do katerega mora veljati ponudba in okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 9. 1. 2001 do 10.30.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN):
ekonomsko najugodnejša ponudba, podrobnost opredeljena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: objava je delna ponovitev.
16. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 84 z dne
22. 9. 2000, Ob-35472.
17., 18., 19.
Prostovoljno gasilsko društvo Črnomelj
Št. 1471
Ob-39661
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: SŽ – Centralne delavnice Ljubljana,
d.o.o., Zaloška 217, 1000 Ljubljana,
231-47-88.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): odprti postopek oddaje
javnega naročila.
3. (a) Kraj dobave: Centralne delavnice
Ljubljana, d.o.o., Proizvodnja Dobova,
8257 Dobova, Ulica 15. aprila 23.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: lakirna sušilna komora
(1 kos).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje samo za celo naročilo.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
38,000.000 SIT brez DDV.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 120
dni po podpisu kupoprodajne pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 4. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: SŽ
– Centralne delavnice Ljubljana, d.o.o., soba 11/II, Franc Erce, Zaloška 217, 1000
Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: najkasneje do
15. 12. 2000, vsak dan med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virman na
žiro račun št. 50103-601-216357, pri APP
(domači
ponudniki),
48
EUR,
900-7100-117873/3, S.W.I.F.T. Code:
LJUBASI2x (tuji ponudniki). Ponudnike pro-

simo, da poleg dokazila o plačilu obvezno
priložijo vse potrebne podatke za izstavitev
računa.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do 8. 1.
2001 do 10. ure, v sobo 11/II, Franc Erce.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: SŽ – Centralne delavnice Ljubljana, d.o.o., Zaloška 217, 1000 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 1. 2001 ob 10.30, v sejni sobi SŽ –
Centralne delavnice Ljubljana, d.o.o., Zaloška 217, 1000 Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija v višini 3% ocenjene
vrednosti, z veljavnostjo do 28. 2. 2001.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: minimalni
plačilni rok je 60 dni od datuma
prevzema opreme.
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: pravni
status: vse oblike; ostali zahtevani pogoji:
pogoji po 41. členu zakona. Pismeni dokazi,
s katerimi ponudnik to dokazuje, ter dodatni
pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati, so
navedeni v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 2. 2001.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ekonomsko najugodnejša ponudba po naslednjih merilih:
1. cena – 60%,
2. tehnična ustreznost – 25%,
3. reference – 15%.
15., 16., 17.
SŽ – Centralne delavnice
Ljubljana, d.o.o.
Ob-39665
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna
170,
Maribor,
telefaks
02/3005-675.
2.
3. (a) Kraj dobave: HE Vuhred in HE
Ožbalt.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: srednjenapetostna oprema.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
96,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
– za HE Vuhred 1. 8. 2001,
– za HE Ožbalt 1. 9. 2001.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Sektor
prenove, Obrežna 170, Maribor, kontaktna oseba: Vili Vindiš, univ. dipl. ek.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 12. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne
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dokumentacije za dobavo opreme znaša
10.000 SIT.
Zainteresirani ponudniki morajo ta
znesek nakazati na žiro račun Dravskih
elektrarn
Maribor,
d.o.o.,
št.
51800-601-28970 pri Agenciji za plačilni
promet Maribor.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti proti predložitvi dokazila o vplačilu.
Na željo lahko razpisno dokumentacijo
pošljemo tudi po pošti proti predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno izgubo ali zakasnitev pošiljke.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 1. 2001 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Dravske elektrarne
Maribor, d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 1. 2001 ob 12.15.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
vrednosti opreme in storitev, ki mora biti veljavna še 30 dni po roku veljavnosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: nabava opreme bo financirana iz lastnih sredstev naročnika. Plačilni pogoji so navedeni 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: potrebne izkušnje in stabilno finančno poslovanje.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena.
15., 16., 17.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
Ob-39667
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna 170, Maribor, telefaks
02/3005-675.
2.
3. (a) Kraj dobave: HE Vuhred in HE
Ožbalt.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema za enosmerno in
razsmerjeno lastno porabo.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
26,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
– za HE Vuhred 1. 10. 2001,
– za HE Ožbalt 1. 12. 2001.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Sektor
prenove, Obrežna 170, Maribor, kontaktna
oseba: Vili Vindiš, univ. dipl. ek.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 12. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne do-
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kumentacije za dobavo opreme znaša
10.000 SIT.
Zainteresirani ponudniki morajo ta
znesek nakazati na žiro račun Dravskih
elektrarn
Maribor,
d.o.o.,
št.
51800-601-28970 pri Agenciji za plačilni
promet Maribor.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti proti predložitvi dokazila o vplačilu.
Na željo lahko razpisno dokumentacijo
pošljemo tudi po pošti proti predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno izgubo ali zakasnitev pošiljke.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 24. 1. 2001
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Dravske elektrarne
Maribor, d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 1. 2001 ob 12.15.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
vrednosti opreme in storitev, ki mora biti
veljavna še 30 dni po roku veljavnosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: nabava opreme bo financirana iz lastnih sredstev naročnika. Plačilni pogoji so navedeni 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:
potrebne izkušnje in stabilno finančno poslovanje.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena.
15., 16., 17.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
Ob-39733
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunala Trebnje, d.o.o., Goliev trg
9, 8210 Trebnje, tel. 07/348-12-64, telefaks 07/348-12-82.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (17. člen ZJN-1): javni razpis za izbiro
izvajalca po odprtem postopku.
3. (a) Kraj dobave: Komunala Trebnje,
d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje (ČN Trebnje–Dolenja Nemška vas).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža strojnih
napeljav, elektro napeljav in hidromehanske opreme za ČN Trebnje.
(c), (č), (d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
I. kvartal 2001.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunala Trebnje, d.o.o., Goliev trg 9, 8210
Trebnje, tel. 07/348-12-64, telefaks
07/348-12-82, Anton Gričar, inž. gr.
(b)

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na ŽR št.
52120-601-12414.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 1. 2001 do 7.30;
za predloženo se šteje ponudba, ki je
prispela do določenega časa na kraj iz točke 6. (b).
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Komunala Trebnje, d.o.o.,
Goliev trg 9, 8210 Trebnje.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 1. 2001 ob 8. uri, na naslovu: Komunala Trebnje, d.o.o., Goliev trg 9, 8210
Trebnje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija.
Za resnost ponudbe v vrednosti 5% od
vrednosti ponudbe in ob podpisu pogodbe
garancija slovenske banke v višini 5% za
odpravo napak v garancijskem roku.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja je določen z roki v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot podizvajalci.
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, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 1. 2001 do
8. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN):
– cena,
– reference,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti,
– garancijska doba,
– servis.
Način uporabe meril je naveden v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Komunala Trebnje, d.o.o., Goliev trg
9, 8210 Trebnje, tel. 07/348-12-64, telefaks 07/348-12-82, Anton Gričar, inž. gr.
Najnižja cena še ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje pravico do odstopa od podpisa pogodbe. V
tem primeru ponudniki nimajo pravice do
uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
Naročnik si pridržuje pravico naknadnih
dogovorov z najugodnejšimi ponudniki.
16., 17.
Komunala Trebnje, d.o.o.
Št. 3283
Ob-39872
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Nuklearna elektrarna Krško, Vrbina
12, 8270 Krško, faks 07/49-21-006.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
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Št.

Naziv

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Labyrinth stator, radial 1.875“
Labyrinth rotor, radial 1.875“
Labyrinth stator, thrust 1.28“
Labyrinth rotor, thrust 1.28“
Gasket casing
Lock nut thrust
O Ring impeller hub
Seal, mechanical
Spear part kit 222
Seal, mechanical 280

Part Number

364240
098478
089922
098849
363409
98377
98296
679035
699995
6421513
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Količina

1
1
1
1
5
1
5
1
2
3

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
13,167.607 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ni podatka.
4. Datum dobave, če je predvideno: ni
podatka.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
1. 4. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12,
8270 Krško, lokalna nabava, Miroslav Bračun, tel. 07/480-21-81.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 12. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 11. 12. 2000
do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: vložišče: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 12. 2000 ob 9. uri, na naslovu: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12,
8270 Krško, soba 223.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: po razpisni dokumentaciji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: po razpisni dokumentaciji.
12. Zahteve 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: 11. 12. 2000
po 13. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena: 55%,
– kvaliteta: 20%,
– reference ponudnika: 20%,
– finančna moč podjetja: 5%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bilo.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
102 z dne 10. 11. 2000 pod št. Ob-38399.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 3754/00
Ob-39724
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
telefaks: 01/432-40-74.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: ponudnik bo izbran na podlagi javnega
razpisa za oddajo naročila po odprtem postopku.
3. (a) Kraj dobave: dostava kombi vozil
je v prostore avtoparka Javnega podjetja
Elektro Ljubljana, d.d., Glavarjeva 14, 1000
Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava kombi vozil:
– tovorni kombi 4 kom,
– limuzinski kombi 13 kom.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: upoštevane bodo celovite ponudbe.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost naročila je 71,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: ponudnik mora ponudtiti čimkrajši dobavni rok.

Predvideni skrajni rok dobave je 30 dni od
podpisa pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
predvideni datum zaključne dobave je 30
dni po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 01/431-52-55, v sobi št. 16, na naslovu Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska cesta 56/VI, Ljubljana, vsak delavnik med 8. in 12. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 9. 1. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključno z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana,
d.d., št. 50102-601-90004, sklic na številko: 007991-276, z obvezno navedbo davčne številke!
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane najkasneje do 9. 1. 2001 do 10. ure,

ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane na naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Služba za javna naročila in nabavo,
Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.
Prijava mora biti predložena v zaprti in
žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno pripisano “Javni razpis JN 45/00-Ponudba za
dobavo kombi vozil – Ne odpiraj!”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 1. 2001 ob
12. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 56/VII, v
Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok 30 dni.
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:
ponudnik je lahko gospodarska družba, ki
mora predložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, ki ni starejši od 90 dni,
– pravnomočno odločbo – dovoljenje
upravnega organa za upravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa, datum overovitve nje
kopije ni starejši od 90 dni,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,
– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
ne starejše od 30 dni,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe,
– izjavo banke, o predložitvi garancije za
dobro izvedbo prevzetih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti,
– izjavo banke, o predložitvi garancije za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% pogodbene vrednosti,
– BON 1, BON 2, oziroma BON 3, pri
čemer datum overovitve kopije BON 1 za
zadnje poslovno leto ni starejši od 90 dni,
BON 2, oziroma BON 3 pa ne starejša od
30 dni,
– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji, datum overovitve kopije le-tega ne
sme biti starejši od 90 dni,
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– dokazilo o poravnanih svojih obveznosti iz naslova davkov in drugih dajatev, ne
starejše od 30 dni,
– izjavo ponudnika o obveznostih po zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o sposobnosti dajanja tehničnih informacij, zagotovitvi garancij
in servisiranju,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov in tehnični opremljenosti ponudnika,
potrebni za izvedbo naročila,
– potrjen predlog pogodbe.
Starost dokumentov se šteje od dneva
odpiranja ponudb!
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morajo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe je 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– čas garancije.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku priporočeno posredovane do 18. 12. 2000.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.
17. Prvi neuspeli razpis za to naročilo je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 97 z
dne 20. 10. 2000, Ob-37467.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 08-225-6/2000
Ob-39828
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa:
Kmetijski
inštitut
Slovenije,
Hacquetova 17, 1109 Ljubljana, tel.
01/43-75-375, faks 01/43-75-413.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (17. člen ZJN-1): javni razpis – odprti
postopek.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sadjarski traktor (toga izvedba s kabino).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik mora ponuditi kompletno ponudbo.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,500.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oddaja
delnih ponudb in s tem delov naročila ni
mogoča.
4. Datum dobave, če je predvideno: 15.
februar 2001.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17,
Ljubljana, tel. 01/43-75-375, tajniška soba
18, vsak delovnik od ponedeljka do petka
med 9. in 13. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. januar 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na žiro račun
50102-603-48113, z virmanom ali splošno
položnico.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. januar 2001 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Kmetijski inštitut Slovenije,
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Hacquetova 17, 1109 Ljubljana, v primeru
osebne predaje ponudbe na isti naslov v
tajništvo.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. januar 2001 ob 9. uri v sejni sobi upravne zgradbe Kmetijskega inštituta Slovenije,
Hacquetova 17, 1109 Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz razpisne
dokumentacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pisna pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih družbah
in po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 4. januar 2001
po 9. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN-1):
– osnov. tehnič. karakterist. aparature –
30%,
– ponudbena cena – 40%,
– garancijski rok in servis – 10%,
– posebne tehnične zahteve – 15%,
– reference – 5%.
15., 16., 17.
Kmetijski inštitut Slovenije
Ob-39840
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunala Trebnje, d.o.o., Goliev trg
9, 8210 Trebnje, tel. 07/348-12-64, telefaks 07/348-12-82.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (17. člen ZJN-1): javni razpis za izbiro
izvajalca po odprtem postopku.
3. (a) Kraj dobave: Komunala Trebnje,
d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje (ČN Trebnje –
Dolenja Nemška vas).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža strojnih
napeljav, elektro napeljav in hidromehanske opreme za ČN Trebnje.
(c), (č), (d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
I. kvartal 2001.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunala Trebnje, d.o.o., Goliev trg 9, 8210
Trebnje, tel. 07/348-12-64, telefaks
07/348-12-82 – Anton Gričar, inž. gr.
(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
št. 52120-601-12414.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 1. 2001 do 7.30.
Za predloženo se šteje ponudba, ki je
prispela do določenega časa na kraj iz
6.b) točke.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Komunala Trebnje, d.o.o.,
Goliev trg 9, 8210 Trebnje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 1. 2001 ob 8. uri na naslovu Komunala
Trebnje, d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija.
Za resnost ponudbe v vrednosti 5% od
vrednosti ponudbe in ob podpisu pogodbe
garancija slovenske banke v višini 5% za
odpravo napak v garancijskem roku.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja je določen z roki v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot podizvajalci.
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, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 1. 2001 do
8. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN): ekonomska najugodnejša ponudba:
– cena,
– reference,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti,
– garancijska doba,
– servis.
Način uporabe meril je naveden v razpisni dokumentaciji.
Naročnik ni dolžan oddati naročilo
ponudniku, ki ponudi najnižjo ceno.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Komunala Trebnje, d.o.o., Goliev trg
9, Trebnje, tel. 07/348-12-64, telefaks
07/348-12-82 kontaktna oseba je Anton
Gričar, inž. gr.
Najnižja cena še ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje
pravico do odstopa od podpisa pogodbe.
V tem primeru ponudniki nimajo pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
Naročnik si pridržuje pravico naknadnih
dogovorov z najugodnejšimi ponudniki.
16., 17.
Komunala Trebnje, d.o.o.
Št. 110-1/00
Ob-39864
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. (a) Kraj dobave: AC baza Hrušica, AC
baza Ljubljana, AC baza Postojna, AC baza
Slovenske Konjice in AC baza Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nabava posipnih materialov natrijevega in kalcijevega klorida:
– kalcijev klorid (raztopina 20%) –
100.000 l
(orientacijska
vrednost
3,500.000 SIT),
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– kalcijev klorid (raztopina 24%) –
270.000 l
(orientacijska
vrednost
11,000.000 SIT).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelji se lahko potegujejo za vsako predračunsko postavko posebej.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
14,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
40% normativnih količin je potrebno, glede
na potrebe posameznega odseka avtoceste, dobaviti sukcesivno do pričetka zimske
sezone v letu 2000, ostalo količino pa v
skladu s 7. členom pogodbe, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije.
5.
6. (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. 01/47-88-439, faks 01/47-88-332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 20. 12. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 6.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50106-601-291863.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
20. 12. 2000 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: 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 nabavo posipnih materialov natrijevega
in kalcijevega klorida“. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 12.
2000 ob 10. uri, na naslovu: Družba za
državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, sejna soba 312/III.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 435.000 SIT oziroma v primeru, da ponudnik ne ponuja vseh
razpisanih postavk, 3% od orientacijske vrednosti za vsako posamezno postavko in veljavnostjo 121 dni od datuma odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
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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:
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.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Svit
Černe, univ. dipl. inž. grad. – Družba za
državne ceste, d.o.o., Ljubljana, Einspilerjeva 6, tel. 30-94-273, faks 30-94-272.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 1. 9. 2000 pod št.
Ob-34635, objava o izidu pa dne 17. 11.
2000.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-39869
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, Kidričeva 1, Slovenj Gradec, faks
02/884-14-59.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (17. člen ZJN): javni razpis – odprti postopek.
3. (a) Kraj dobave: Okrožno in Okrajno
sodišče v Slovenj Gradcu.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava pisarniškega in računalniškega potrošnega materiala.
Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ne.
4. Datum dobave, če je predvideno: od
1. 2. 2001 do 1. 2. 2002 oziroma sukcesivne dobave v tem obdobju.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
1. 2. 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, Urad
predsednika, Kidričeva 1, Slovenj Gradec.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 1. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom na
račun št. 51840-637-25755, sklic na številko odobritve 36-01/2000-100.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 11. 1. 2001 do 9.
ure, ne glede na način dostave pošiljke.
Ponudba mora biti oddana v zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika in z obveznim pripisom “Javni razpis – ponudba za dobavo pisarniškega in
računalniškega potrošnega materiala – Ne
odpiraj”.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Okrožno sodišče v Slovenj
Gradcu, Kidričeva 1, Slovenj Gradec – vložišče.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 1. 2001 ob 10. uri v konferenčni sobi
št. 43, Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu, Kidričeva 1.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ne.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladnost z vzorcem pogodbe, ki je v razpisni dokumentaciji.
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:
določena v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe je 60 dni od dneva javnega odpiranja
ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (50. člen ZJN):
a) cena,
b) rok plačila,
c) kvaliteta,
c) dobavni roki.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Zvone Ulcej, sekretar sodišča, naslov
kot v 6. (a), tel. 02/884-24-71, vsak delovni dan od 10. do 11. ure.
16., 17.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

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

Razveljavitev
Ob-39728
Rižanski vodovod Koper, Ulica 15. maja
13, 6000 Koper, razveljavlja javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev za izgradnjo
vodovoda Sermin–Kampo Morer, objavljen
v Uradnem listu RS, št. 76-77 z dne 25. 8.
2000, Ob-34276, zaradi napake v razpisni
dokumentaciji.
Rižanski vodovod Koper, d.o.o., Koper
Ob-39664
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1-2, 1000 Ljubljana, 252-12-88.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.
3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Ljubljanski grad.
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4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: GOI,
obnova in dokončanje objektov H2, H3;
86,000.000 SIT z DDV.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: v
razpisni dokumentaciji.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: v razpisni dokumentaciji.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dva meseca
za objekt H2, osem mesecev za objekt H3.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1,
Ljubljana, Alenka Banovec, med 10. in 12.
uro, vsak delovnik.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 12. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, ŽR št.
50101-603-45153, s pripisom “JR-16/00-p
– Ljubljanski grad”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 12. 2000 do 8.45.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, Ljubljana, I. nadstropje,
Alenka Banovec – osebno.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 12. 2000 ob 9. uri, Festival Ljubljana,
Trg francoske revolucije 1, I. nadstropje –
Viteška dvorana.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
– za resnost ponudbe v višini 1%,
– za solidno izvedbo v višini 10%,
– za odpravo napak v garanciji v
višini 5%.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v razpisni dokumentaciji.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 19. 12. 2000
do 9. ure.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena 60%,
– plačilni pogoji 30%,
– pisna priporočila 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: na telefon: 426-43-40, Sonja Vrhovec, vodja naročila.
17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 13. 10. 2000 pod
št. Ob-36759, objava o izidu pa dne 1. 12.
2000.
Festival Ljubljana
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Št. 105810/00
Ob-39669
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Koroška cesta 37 b, 3320 Velenje,
št. telefaksa 03/896-11-27, št. tel.
03/896-11-00.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Velenje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: kanalizacija Črpališče Škale – Ribiška koča.
Ocenjena vrednost del: 26,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden rok
pričetka del je 15. januar 2001.
Naročnik pričakuje, da bodo dela zaključena do 28. februarja 2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Služba za
investicijski inženiring, Koroška cesta 37b,
3320 Velenje, Zoran Rodič.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 11.
decembra 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 12.000 SIT + 19% DDV - virmansko nakazilo na žiro račun št.
52800-601-46145 - sklic na št. 161.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. december 2000
do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Služba za investicijski inženiring,
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, prejemnik: Zoran Rodič.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. december 2000 ob 12. uri v sejni sobi
Komunalnega podjetja Velenje, Koroška c.
37 b, Velenje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija, ki se bo glasila na 10%
ponudbene vrednosti - veljavna najmanj 45
dni po izteku razpisnega roka.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. ponudbena cena – 50 %,
2. plačilni pogoji – 15 %,
3. garancijska doba – 10 %,
4. potrjene reference od investitorjev
za izvajanje razpisanih del – 15 %,
5. rok izvedbe – 10 %.
(kriteriji so razvidni v razpisni dokumentaciji št. R-17/00-KT, december 2000).

16. Morebitne druge informacije o naročilu: v zvezi z razpisom: Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Služba za investicijski inženiring, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, Zoran Rodič.
17., 18.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Ob-39726
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje, faks
03/426-58-02.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: posodobitev naprav javne razsvetljave na območju Mestne občine Celje, gradbena dela.
4. Vrsta in obseg zahtevanih del, vrednost
del: rekonstrukcija kandelabrov, zamenjava svetilk, montaža regulatorjev osvetlitve.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: kandidirati je možno le za celoto. Variant ni.
(b)
6. Datum predvidenega začetka in končanja del: pričetek del: februar 2001, rok
izvedbe: 12 mesecev.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje – tajništvo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji, od 4. 12. 2000 pa do vključno
22. 12. 2000 med 8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo zainteresirani ponudniki dvignejo s potrdilom o plačilu stroškov izdelave dokumentacije v višini
15.000 SIT, v ceni je vključen DDV, katerega
plačajo na ŽR, Mestne občine Celje – Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje, številka: 50700-630-9010105, pri Agenciji RS za plačilni promet, enota Celje.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
8. 1. 2001 do 12. ure, ne glede na način
predložitve.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje.
Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne odpiraj – ponudba za posodobitev naprav javne razsvetljave na območju
Mestne občine Celje – gradbena dela“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek, 9. 1.
2001 ob 11. uri, na naslovu: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, 3000 Celje, v sejni sobi.
Predstavniki ponudnikov morajo predložiti Strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje, pooblastila za zastopanje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 2,500.000 SIT.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
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ločila v drugih dokumentih glede plačevanja: avansa ni, račun je plačljiv po roku 60
dni po mesečnih situacijah.
12.
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 imeti veljavno registracijo in
odločbo o opravljanju dejavnosti.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kriteriji
za ocenjevanje ponudb so naslednji: cena
70%, usposobljenost ponudnika 10%, referenčni objekti 5%, življenska doba sijalk 5%,
čas izvajanja posodobitve 10%.
Število točk (%) iz cene se določi po
naslednji formuli:
C = (100-(1-√(C povprečna/C ponudbe))
x 100) x 0,7
Število točk (%) iz usposobljenosti se določi na naslednji način:
U = 10% – v primeru, da je ponudnik
sposoben samostojno opraviti kompletna
gradbena dela za posodobitev naprav javne
razsvetljave,
U = 0% – v primeru da ponudnik ni sposoben samostojno opraviti kompletnih gradbenih del za posodobitev naprav javne razsvetljave
Število točk (%) iz referenc se določi na
naslednji način:
F = 10% – trije ali več referenčnih objektov
F = 8% – en ali dva referenčna objekta
F = 0% – brez referenčnega objekta
Življenska doba sijalk:
G = 0% – v primeru da je življenska doba
sijalk krajša od minimalne zahtevane,
G = 5% – v primeru da je življenska doba
sijalk enaka ali daljša od minimalno zahtevane
Čas izvajanja posodobitve:
I = 1 leto – 3%
I = 8 mesecev – 7%
I = 6 mesecev ali manj – 10%
Skupno število točk
Skupno število točk, ki jih je dosegel
ponudnik, se izračuna po formuli:
T=C+U+F+G+I
Ugodnejši je ponudnik, ki doseže višje
število točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne dodatne informacije v zvezi z
predmetnim javnim naročilom se dobijo pri
Juretu Ocvirku, dipl. inž. el., na Mestni občini Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, 3000 Celje, telefon 03/426-58-00.
17., 18.
Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija
Ob-39749
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, 8000 Novo mesto, tel.
07/39-32-450, telefaks 07/39-32-505.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (18. člen ZJN-1): javni razpis za izbiro
izvajalca z odprtim postopkom.
3. Kraj izvedbe del: Novo mesto.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja vodovoda Sevno.
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Skupna ocenjena vrednost gradbenih del
javnega naročila: 20,000.000 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: ponudbe ponudnikov,
ki bodo posredovane samo za posamezne
sklope ne bodo upoštevane, oziroma štele
se bodo za nepopolne.
(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: variantne ponudbe ne bodo
upoštevane oziroma štele se bodo za nepopolne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
1. 2. 2001, konec del: 31. 5. 2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunala Novo mesto, d.o.o., Sektor razvoja
in investicij, Podbevškova 12, 8000 Novo
mesto, kontaktna oseba Goran Stanojević.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 1. 2001 do
10. ure (do roka za oddajo ponudb).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 30.000
SIT na ŽR Komunala Novo mesto, d.o.o.,
št. 52100-601-11459 pri Agenciji za plačilni promet Novo mesto, z navedbo “Javni
razpis za izgradnjo vodovoda Sevno”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 1. 2001 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Novo mesto,
d.o.o., Sektor razvoja in investicij, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, kontaktna
oseba Stanojević Goran.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 1. 2000 ob 11. uri, Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo
mesto, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1% ocenjene vrednosti javnega naročila.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji opredeljeni v razpisni dokumentaciji
in pogodbi.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,
da mu bo priznana sposobnost: ponudnik je
lahko gospodarska družba ali samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifikacijami za opravljanje tovrstnih dejavnosti. Ponudnik ne sme biti v
stečaju, imeti mora poravnane davčne in druge
z zakonom določene obveznosti. Podrobnejše
zahteve so podane v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe:
do 4. 3. 2001.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (50. in 51. člen ZJN-1):
1. Reference za izvedbo tovrstnih del:
– brez potrjenih referenc o kvalitetno
izvedenih delih ali niso priložene v originalu
– izločen iz postopka oddaje naročila,

– ima potrebne potrjene reference –
ostaja v postopku oddaje naročila;
2. Ponudbena cena:
– ugodnejša je nižja cena,
– fiksnost cen;
3. Plačilni pogoji:
– ne sprejema plačilnih pogojev razpisa (če v ponudbi ni priložene izjave o sprejemanju vseh razpisanih pogojev) – izločen
iz postopka oddaje naročila,
– sprejema vse razpisane plačilne pogoje ali pa nudi ugodnejše – ostaja v postopku oddaje naročila;
4. Rok izvedbe:
– izvedba v daljšem roku kot je razpisano (če v ponudbi ni priložene izjave o
sprejemanju vseh razpisnih pogojev ali nudi
daljši rok izvedbe kot je razpisan) – izločen
iz postopka oddaje naročila,
– izvedba o krajšem ali razpisanem
roku – ostaja v postopku oddaje naročila;
5. Usposobljenost ponudnika:
– usposobljenost ponudnika se bo
preverjala na podlagi izjav ponudnika, ki jih
mora priložiti k ponudbi po 1. do 5. in po
7. točki 4. člena odredbe ter na podlagi prilog k navedenim izjavam;
6. Sposobnost ponudnika:
Sposobnost ponudnika se bo preverjala na podlagi naslednjih podatkov in listin:
– seznama referenčnih objektov pri
katerih je sodeloval odgovorni vodja del,
– poimenskega seznama delavcev po
kvalifikacijski strukturi, ki bodo sodelovali
pri izvajanju del, skladno z zakonom o graditvi objektov,
– izjave o prostih kapacitegah ponudnika in
– seznama osnovnih sredstev in opreme s katero ponudnik razpolaga;
Če ponudnik zagotavlja kapaciteto s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja z njimi, mora k ponudbi priložiti podizvajalske pogodbe oziroma pogodbo o skupnem nastopanju in zgoraj navedene priloge po seznamu tudi za podizvajalce.
7. Zakon o graditvi objektov:
– izpolnjevanje pogojev po zakonu o
graditvi objektov – ostaja v postopku oddaje naročila,
– neizpolnjevanje pogojev po zakonu
o graditvi objektov – izločen iz postopka
oddaje naročila.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: datum predložitve javnega naročila na
Uradni list RS: 24. 11. 2000.
17., 18.
Komunala Novo mesto, d.o.o.
Ob-39868
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19,
4240 Radovljica,. kontaktna oseba Jože Rebec, tel. 04/537-23-00, fax 04/531-46-84.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca.
3. Kraj izvedbe del: Radovljica – Zdravstveni dom.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradbeno obrtniška dela, instalacije in zunanja ureditev – gradnja prizidka ZD Radovljica.
Ocenjena vrednost: 93,000.000 SIT.
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Podroben popis del je sestavni del razpisne dokumentacije.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne rešitve niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dokončanje
del 9 mesecev od podpisa pogodbe – do
30. 11. 2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
razpisno dokumentacijo lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu I.RA. Inženiring Radovljica, Gorenjska cesta 26, 4240 Radovljica,
kontaktna oseba je Marinka Šemrl.
Zainteresirani ponudniki lahko naslavljajo
vprašanja v zvezi z razpisom na naslov: I.RA.
Inženiring Radovljica, Gorenjska cesta 26,
4240 Radovljica, tel. 04/537-37-00, faks
04/531-54-98; e-mail: ira@siol.net. Odgovori bodo posredovani v roku dveh dni.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo do 15. 12. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT. Način plačila: virmansko
ali s položnico na žiro račun številka
51540-601-11945.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 8. 1.
2001 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: I.RA. Inženiring Radovljica,
Gorenjska cesta 26, 4240 Radovljica, tajništvo.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 1. 2001 ob 13. uri, v prostorih male
sejne dvorane Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančne garancije za resnost ponudbe ter ustrezni izjavi za dobro izvedbo del in odpravo napak v
garancijskem roku, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v 60 dneh po uradnem prejemu potrjene
situacije.
12.
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 ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna dokumentacija. Naročnik bo sklenil pogodbo
z najugodnejšim ponudnikom.
14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 8. 1. 2001.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): reference 20%, rok izvedbe 10%, finančna

usposobljenost 10%, reference kadrov
10%, garancijski rok 10% in cena 40%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: razpis poslan v objavo 27. 12. 2000.
Ponudniki bodo o izidu obveščeni v 30 dneh.
17., 18.
Občina Radovljica

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

Razveljavitev
Št. 512/2834-1109
Ob-39729
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, 2000 Maribor, razveljavljajo
postopek oddaje javnega naročila za remont
generatorja 2 HE Formin, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 100 z dne 27. 10.
2000, Ob-37812.
Razlog: javni razpis ni uspel, ker je le en
ponudnik predložil ustrezno ponudbo.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Maribor
Št. 021-02/2000
Ob-39626
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Duplek, Cesta 4. julija 106,
2241 Sp. Duplek, faks 02/681-94-71.
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 – LD, PGD, PZR, Poročilo o
vplivih na okolje ter pridobitev enotnega dovoljenja za gradnjo – za čistilno
napravo Duplek z dotočnim kolektorjem
in pripadajočimi objekti. Ocenjena vrednost naročila: 6,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Sp. Duplek.
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: ZJN.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudbe ni možno deliti na
posamezne storitve.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 90 dni po podpisu pogodbe (predvidoma 10. 4. 2001).

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241 Sp.
Duplek, tel. 02/681-41-01.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
oddajo ponudbe.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 4. 1. 2001 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Duplek, Cesta 4.
julija 106, 2241 Sp. Duplek. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba za izdelavo
projektne dokumentacije – LD, PGD, PZR,
Poročilo o vplivih na okolje – za čistilno
napravo Duplek z dotočnim kolektorjem in
pripadajočimi objekti”. Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 4. 1. 2001 ob 13. uri,
v sejni sobi Občine Duplek.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: glavni pogoji financiranja so nadrobno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
razvidno iz razpisne dokumentacije.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lahko umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): podrobno opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Miha Glavič,
univ. dipl. inž. gradb., Občina Duplek, tel.
02/681-41-01.
19., 20.
Občina Duplek
Su 81/2000
Ob-39633
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova 2, 4000
Kranj, tel. 04/20-26-666, faks 04/23-64-401.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izvajanje storitev fizičnega varovanja z receptorskimi deli sodnih
objektov.
Ocenjena vrednost je 14,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe:
– Okrožno in Okrajno sodišče v Kranju,
Zoisova 2, Kranj,
– Okrajno sodišče na Jesenicah, Titova
37, Jesenice,
– Okrajno
sodišče
v
Radovljici,
Gorenjska 15, Radovljica,
– Okrajno sodišče v Škofji Loki, Šolska
cesta 4, Škofja Loka.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
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upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: za izvedbo te storitve se uporablja zakon o zasebnem varovanju in obveznem organiziranju službe varovanja (Ur.
l. RS, št. 32/94, 23/97 in 9/98).
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: razvidno iz razpisne dokumentacije.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ni potrebno navesti imen strokovnega osebja, potrebno je navesti število delavcev, ki izpolnjujejo
pogoje za neposredno opravljanje fizičnega
varovanja oseb in premoženja, določene v
zakonu o zasebnem varovanju in obveznem
organiziranju službe varovanja.
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo s predvidenim pričetkom 1. 2. 2001 in zaključkom
31. 12. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Okrožno sodišče v Kranju, Urad predsednice, Zoisova 2, 4000 Kranj. Kontaktna oseba Špela Jakopič, 3. nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
javnega razpisa do 12. 12. 2000, vsak delovni dan, ko državni organ dela, od 9. do
13. ure.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, predložijo pooblastilo za dvig
dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija se
lahko dvigne brezplačno.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 12. 2000
do 10. ure, ne glede na način dostave
pošiljke.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Okrožno sodišče v Kranju,
Urad predsednice, Zoisova 2, 4000 Kranj.
Ponudba mora biti oddana v zaprtem in žigosanem ovitku, z vidno oznako: “Ponudba
– Ne odpiraj” – Javni razpis za izvajanje
storitev fizičnega varovanja z receptorskimi
deli za Okrožno in Okrajno sodišče v Kranju, Okrajna sodišča na Jesenicah, v Radovljici in Škofji Loki, št. Su 81/2000, z
navedbo številke javnega razpisa v Uradnem
listu RS. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označeno ime in naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 1. 2001 ob 13. uri, v sobi 014, klet
Okrožnega sodišča v Kranju, Zoisova 2.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
niso zahtevana.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: rok plačila ne sme
biti krajši od tridesetih dni od dneva, ko
naročnik uradno prejme račun, ki je izstavljen enkrat mesečno.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
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javno naročilo: pogodbo o fizičnem varovanju v skladu z razpisno dokumentacijo.
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 ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost ponudbe je 60 dni od datuma odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena, zagotovitev dodatnih varnostnikov, možnost zamenjave varnostnikov, plačilni pogoji in kadri.
18. Druge informacije o naročilu: Špela
Jakopič, sekretarka sodišča, naslov kot pod
točko 9.(a), tel. 04/20-26-666, int. 222.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
97 z dne 20. 10. 2000, Ob-37279 in popravek v Uradnem listu RS, št. 100 z dne
27. 10. 2000, Ob-37965.
Okrožno sodišče v Kranju
Št. 34404-12/99
Ob-39635
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, faks
02/653-07-91.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev – odprti postopek.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: vzdrževalna dela na lokalnih cestah v Občini Pesnica v letu 2001.
Ocenjena vrednost naročila: 27,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje celotne Občine Pesnica.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00),
odlok o občinskih cestah v Občini Pesnica
(MUV, št. 26/99) in odlok o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Pesnica (MUV, št.
19/98).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: navedeno v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: dela bodo oddana samo v
celoti.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 1. 2001 do
31. 12. 2001. Z izbranim izvajalcem se bo
sklenila letna pogodba, glede na višino zagotovljenih proračunskih sredstev.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Pesnica, Občinska uprava, Pesnica pri
Mariboru 41, 2211 Pesnica pri Mariboru.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo
ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je

na voljo ponudnikom v navedenem roku, in sicer po dostavi dokazila o
plačilu v višini 1.785 SIT (vključno z 19%
DDV) na žiro račun Občine Pesnica, št.
51800-630-25531.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 22. 12. 2000 do 9. ure.
Ponudbe, poslane po pošti, morajo prispeti
na spodnji naslov.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Pesnica, Pesnica
pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 12. 2000
ob 10. uri, na naslovu: Občina Pesnica –
sejna soba (klet), Pesnica pri Mariboru
39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: zahteva se bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti razpisanih del. Trajanje veljavnosti zavarovanja do 31. 1. 2001.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94, 45/97,
67/97, 56/98).
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zakon o gospodarskih družbah (Ur. l. RS,
št. 30/93).
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 22. 12. 2000
po 9. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a,
2211 Pesnica pri Mariboru, kont. oseba
Vilko Fartely ali Vesna Knuplež, tel.
02/653-73-31, od 8. do 9. ure.
19., 20.
Občina Pesnica
Ob-39725
1. Naročnik: Slovenska nacionala turistična organizacija, Dunajska 156,
Ljubljana, tel. 01/589-18-40, faks
01/589-18-41.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): odprti postopek.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izvedba sejemskih in borznih predstavitev, ocenjena vrednost 59
mio SIT.
4. Kraj izvedbe: sejmi in borze po svetu.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifični poklic: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: zakon o pospeševanju turizma.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitev: ne.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
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za del storitev: posamične storitve ne bodo
upoštevane.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: celotno leto 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Slovenska nacionala turistična organizacija,
mag. Barbara Gunčar, Dunajska 156,
Ljubljana, tel. 01/589-18-40, faks
01/589-18-41.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 12. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni posebnega plačila.
10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 12. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Slovenska nacionala
turistična organizacija, Dunajska 156,
Ljubljana, tel. 01/589-18-40, faks
01/589-18-41.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 12. 2000 ob 12. uri.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevane:
bančna garancija v višini 5% za resnost ponudbe in 10% dobro izvedbo del.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: v roku 30 dni po
izvedbi javnega dela in izstavitvi fakture.
14. Pravna oblika , ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitrv, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ni posebnih zahtev.
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 imeti ekipo in izkušnje, ki
omogočajo izvedbo 21 sejmov/borz, nekaj
sejmov/borz se časovno pokriva.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 28. 12. 2000
do 12. ure.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril:
– cena: 70 točk,
– usposobljenost, dosedanje izkušnje in
reference nosilcev izvedbe: 15 točk,
– izkušnje naročnika s ponudnikom: 10
točk,
– posebne ugodnosti: 5 točk.
18., 19., 20.
Slovenska nacionalna
turistična organizacija
Ob-39826
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana Polje, tel.
01/528-54-51, faks: 01/528-46-18.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (17. člen ZJN): odprti postopek oddaje
javnega naročila.
3. Vrsta storitve in opis: izvajanje strokovnega nadzora nad izvajanjem gradbeno obrtniških in instalacijskih del pri
adaptaciji in rekonstrukciji objekta Cen-
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tra za zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog (CZOND).
4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Zaloška
c. 29.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila ni vezana na
specifičen poklic, če ponudnik sicer izpolnjuje vse zahteve razpisne dokumentacije in
je registriran ter izpolnjuje vse zakonske pogoje za opravljanje zahtevanih storitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih, odredba o obvezni
vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije, zakon o graditvi objektov in drugi gradbeno-tehnični predpisi.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: navedbe strokovnih kvalifikacij osebja ponudnika je obvezni sestavni del ponudbene dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo ponudbo
podati za celoten predmet javnega naročila.
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 podpisu pogodbe, trajanje približno 18 mesecev.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki naj pošljejo naročniku priporočeno po pošti zahtevo po razpisni
dokumentaciji. V zahtevi naj obvezno navedejo polno ime (firmo) in naslov. Razpisno
dokumentacijo bodo prejeli po pošti v roku
dveh dni od prejema zahteve.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva in ure
določenega za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 27. 12. 2000 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti v originalu in eni kopiji v zapečatenih
ovojnicah z jasno oznako “Ne odpiraj – ponudba za nadzor”, 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:
odpiranje ponudb bo 27. 12. 2000 ob 12.
uri, stavba uprave Psihiatrične klinike Ljubljana, Studenec 48.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini
400.000 SIT, veljavna najmanj 105 dni po
dnevu javnega odpiranja ponudb se predloži v sami ponudbi.
Garancija za dobro izvedbo posla, v višini 10% pogodbene vrednosti se predloži ob
podpisu pogodbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: kot je določeno v
pogodbi.
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
poslodeči, vsi pa solidarno zavezani za izvedbo celotnega posla.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo v dokaz formalne ustreznosti ponudb predložiti vsa dokazila, obrazce in izjave, zahtevane v razpisni dokumentaciji. Prijavijo se lahko pravne osebe, ki so
registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa in imajo vsa predpisana dovoljenja za
opravljanje dejavnosti.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki od
ponudbe ne morejo odstopiti po roku, določenem za oddajo 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 (50. člen ZJN): edino
merilo je najnižja cena.
Izločene bodo ponudbe vseh ponudnikov, ki za izvedbo predmeta javnega naročila ne bodo predvideli vsaj enega dipl. inž.
arh., vsaj enega dipl. inž. str., vsaj enega
dipl. inž. elektro in vsaj enega dipl. inž. grad.
in za naštete ne bodo predložili potrdil o
opravljenem strokovnem izpitu.
18. Druge informacije o naročilu: prevzemniki dokumentacije lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe.
Zahteva mora biti predložena naročniku v
pisni obliki najkasneje 5 dni pred potekom
roka za predložitev ponudb. Naročnik bo
odgovore poslal vsem prevzemnikom dokumentacije v najkrajšem času.
19., 20.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 01/2001
Ob-39861
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Premogovnik Velenje d.d. Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, faks
03/58-69-131.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): odprti postopek.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: čiščenje poslovnih in delovnih prostorov Premogovnika Velenje d.d.
4. Kraj izvedbe: po razpisni dokumentaciji.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi odločbami rezervirana za specifičen poklic: ponudnik mora biti usposobljen
za tovrstna dela.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ponudnik bo izbran v skladu z ZJN-1.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: pravne in
fizične osebe morajo navesti imena in izobrazbo odgovorne osebe za izvedbo postopka.
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6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik se lahko poteguje
samo za celotno naročilo.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: le varianto v razpisni dokumentaciji.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ne more ponuditi svoje variante.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: tri leta, po razpisni dokumentaciji.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Premogovnik Velenje – gospodarski sektor Rudarska 6 - Velenje – nabavna služba soba
107, Srečko Anžej.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 1. 2001
vsak delovni dan od 10. do 13. ure. Osebni
dvig razpisne dokumentacije po najavi in
predložitvi potrdila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, polog na račun podjetja št.: 52800-601-23430 z oznako: Čiščenje prostorov – 01.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 10. 1. 2001 do
13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: naslov v točki 9. (a).
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 1. 2001 ob 11. uri – Premogovnik Velenje Partizanska 78 v sejni sobi
direktorja podjetja, II. nadstropje soba
št. 221.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe in garancija
za izdajo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: po pogojih ponujenih v razpisni dokumentaciji.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudnik mora biti registriran za
opravljanje dejavnosti v skladu z razpisnimi
pogoji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 15. 3. 2001.
17. Merila za dodelitev naročil, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena in struktura cene.
18. Druge informacije o naročilu: samo
v pisni obliki pri Novak Francu, tel.
58-71-465 ali 58-69-160 int. 1655.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: prva objava.
20.
Premogovnik Velenje, d.d.
Ob-39862
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Brestanica,
d.o.o., CPB 18, 8280 Brestanica, faks
07/49-22-262.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): oddaja naročila po odprtem postopku.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izvajanje obratovalnega
monitoringa za odpadne tehnološke vode, emisijski monitoring, imisijski monitoring in kalibracijo merilnikov.
Ocenjena orientacijska vrednost: 7 mio
SIT.
4. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, 8280 Brestanica.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predvideni datum pričetka storitev: januar 2001, predvideni datum dokončanja storitev: december 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18,
8280 Brestanica (tajništvo TEB, tel.
07/48-16-125).
(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
51600-601-10014.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 1. 2001 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, 8280 Brestanica.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 1. 2001 ob 11.05, Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, 8280 Brestanica.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
menica kot garancija za resnost ponudbe v
višini 10% orientacijske vrednosti ponudbe,
veljavna do 4. 2. 2001 (z možnostjo podaljšanja roka veljavnosti).
13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: joint venture ali konzorcij.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
srednje ali večje podjetje po ZGD.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od odpiranja
ponudb dalje.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena,
– reference,
– bonitete.
18. Druge informacije o naročilu: Marjan Gabrič za tehnični del razpisne dokumentacije (07/48-16-236/143), Majda Pirc
in Marjana Molan za splošni del razpisne
dokumentacije (07/48-16-219/124).
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
94 z dne 13. 10. 2000, Ob-36796.
Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.
Ob-39914
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Agencija za radioaktivne odpadke,
Parmova 53, Ljubljana, faks 01/236-32-30.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (17. člen ZJN-1): odprti postopek.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava študije “Vrednotenje prostora po posameznih parametrih in prikaz potencialno primernih
območij po posameznih parametrih”,
ocenjena vrednost naročila 8,000.000 SIT.
4.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
zahteve so natančno podane v razpisni dokumentaciji.
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantnih ponudb
naročnik ne bo upošteval.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: približno 3 mesece po
podpisu pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Agencija za radioaktivne odpadke, Parmova 53,
Ljubljana, kontaktna oseba je Sabina Hajrič,
univ. dipl. jur., soba 537/V, tel. 236-32-16.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: po 24. členu
ZJN – I. ni omejitev.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 12. 2000, do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Agencija za radioaktivne
odpadke, Parmova 53, 1000 Ljubljana, soba 537/V.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 1. 2001 ob 9.30, Agencija za radioaktivne odpadke, Parmova 53, Ljubljana.
12., 13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 28. 12. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril:
– reference izvajanja tovrstnih del – vrednost merila 30 točk (30/100),
– vsebinska predstavitev ponudbe –
vrednost merila 25 točk (25/100),
– celovitost ponudbe – vrednost merila
20 točk (20/100),
– ponudbena cena – vrednost merila 15
točk (15/100),
– rok izvedbe – vrednost merila 10 točk
(10/100).
Merila in navodilo za njihovo upoštevanje so podrobneje opisana v projektni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu
Okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 5. 1. 2001.
Kontaktna oseba, ki nudi dodatne informacije: Sabina Hajrič, univ. dipl. jur., naslov
in tel. enaka kot v 6.(a) točki.
Datum odpošiljatve (56. člen ZJN – 1):
27. 11. 2000.
Naročnik bo oddal naročilo po postopku
s pogajanji po predhodni objavi, če bo v
odprtem postopku dobil nepravilne ali nesprejemljive ponudbe.
19., 20.
Agencija za radioaktivne odpadke
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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

Št. 215/2000
Ob-39612
1. Naročnik, poštni naslov: Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova cesta 19, 1000
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 20. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ustreznost ponudbe v skladu z
razpisno dokumentacijo, tehnične in tehnološke rešitve, cena, poprodajne aktivnosti,
plačilni pogoji, reference, rok dobave.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Arko, d.o.o., Prešernova 36,
9240 Ljutomer.
6. (a) Kraj dobave: Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: tovorno vozilo z dvigalom.
7. Pogodbena vrednost: 32,899.311 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 34,787.340 SIT, 32,899.311 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS št. 97 z dne 20. 10. 2000 in št. 100
z dne 27. 10. 2000 – popravek.
Gasilska brigada Ljubljana, p.o.
Št. 645/00
Ob-39613
1. Naročnik, poštni naslov: Nacionalni
inštitut za biologijo, Večna pot 111, 1000
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 20. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izvajalec izbran predvsem po kriteriju cene.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: DZS, d.d., Uvoz-izvoz, Slovenska 55, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Večna pot
111.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: revije in baze podatkov
za knjižnico Biološkega središča v Ljubljani.
7. Pogodbena vrednost: je opredeljena
s fiksnimi deviznimi cenami, tolarska protivrednost z maržo: revije 7,181.968,04 SIT,
baze podatkov 5,326.703,82 SIT – skupaj
12,508.671,86 SIT (srednji tečaj BS
17. 11. 2000).
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,780.255,82 SIT, 12,508.671,86
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000, Ob-36342.
Nacionalni inštitut za biologijo
Št. 05121/3-308/58-12-99 Ob-39614
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejših ponudnikov (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
13. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis so prispele 4
veljavne ponudbe, od katerih sta bili pri
analizi ponudb izločeni 2 ponudbi, ker nista izpolnjevali zahtev iz razpisne dokumentacije. Pri ocenjevanju ostalih dveh ponudb
je naročnik upošteval vsa merila, podana v
razpisni dokumentaciji, ter izbral najugodnejšega ponudnika, kot je navedeno v 5.
točki te objave.
5. Ime in naslov izvajalcev, katerim je
bilo naročilo dodeljeno: Omega, d.o.o.,
Ižanska 77, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna 93, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti in vgraditi: FTIR spektrometer z IR mikroskopom (1 komplet), in
sicer: FTIR spektrometer, ki omogoča
snemanje v MID IR področju; delovna
postaja z računalniškim programom za
snemanje, obdelavo, vrednotenje in knjiženje IR spektrov ter IR mikroskop z delovno postajo za obdelavo podatkov.
7. Pogodbena vrednost: Omega, d.o.o.,
v vrednosti 28,181.294,40 SIT, z vključenim DDV.
8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani
ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim
osebam: izbran ponudnik ne nastopa s podizvajalci.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,674.000 SIT, 23,681.760 SIT.
Vrednosti najnižjih in najvišjih ponudb sta
podani brez davka na dodano vrednost.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54-55 z dne 9. 7. 1999,
Ob-6355.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 12391-00
Ob-39619
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 17. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je dosegel največji delež vrednosti postavljenih meril, določenih v javnem razpisu, in sicer skupaj
95%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCAN, d.o.o., zastopniško
servisno podjetje, Breg ob Kokri 7, 4205
Preddvor.
6. (a) Kraj dobave: ZAG Ljubljana, Dimičeva 12, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vrstični elektronski mikroskop z mikroanalizatorjem in z naprševalnikom.
7. Pogodbena vrednost: 32,368.000
SIT (bruto).
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 36,652.000 SIT, 32,368.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000,
Ob-36702.
Zavod za gradbeništvo Slovenije
Ob-39620
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško, Šolska ulica 1,
Krško, tel. 07/49 11 300, faks 07/49 11
323.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 13. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnitev splošnih in posebnih
pogojev ter najnižja cena: – cena 100%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
b) meso, mesni izdelki in ribe: Arvaj Anton, s.p., Mesarija, Britof 25, 4000 Kranj,
Mesni butik Jeler, M. s.p., CPB 26, 8280
Brestanica, Pivka Perutninarstvo, d.d., Neverka 30, 6256 Košana; Brumac-Ručigaj,
d.o.o., Testanova 55, 1234 Mengeš.
c) jajca: Kmetijska zadruga Krka, z.o.o.,
Rozmanova 10, 8000 Novo mesto,
d) sadje in zelenjava: Kmečka zadruga
Krško, z.o.o., Rostoharjeva 88, 8270 Krško,
e) sadni sokovi in drugi napitki: Impuls
Domžale, d.o.o., Koperska 100, 1000
Ljubljana,
f) testenine: Žito, d.d., Šmartinska 154,
1529 Ljubljana,
g) kruh in pekovsko pecivo: Klasje MPP
Celje, d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica,
h) splošno prehrambeno blago: Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8, 8000 Novo
mesto.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Jurija
Dalmatina Krško, Šolska ulica 1, 8270 Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso, mesni izdelki in ribe,
3. jajca,
4. sadje in zelenjava,
5. sadni sokovi in drugi napitki,
6. testenine,
7. kruh in pekovsko pecivo,
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8. splošno prehrambeno blago.
Količine posameznih živil so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
7. Pogodbena vrednost: 30,300.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 24.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) mleko
in
mlečni
izdelki:
3,438.282,79 SIT, 2,397.010,45 SIT,
b) meso, mesni izdelki in ribe:
9,350.130 SIT, 298.728 SIT (delno),
c) jajca: 485.805,60 SIT, 416.250 SIT,
d) sadje in zelenjava: 3,005.299,30 SIT,
1,168.960 SIT (delno),
e) sadni sokovi in drugi napitki:
502.223,09 SIT, 431.584,50 SIT,
f) testenine: 797.945 SIT, 189.630,40
SIT (delno),
g) kruh
in
pekovsko
pecivo:
5,770.471,60 SIT, 3,473.053,20 SIT (delno),
h) splošno
prehrambeno
blago:
5,738,644,51 SIT, 283.558,80 SIT (delno).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000.
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško
Št. 353-24/99
Ob-39621
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalc brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): 41. člen ZJN - kršitve člena 7.,
ter pogoji 39. in 40. člena ZJN.
5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 40,1 mio SIT, 29,7 mio SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 87-88 z dne 29. 9. 2000,
Ob-36236.
Občina Škofja Loka
Št. 1273/00-47/03
Ob-39627
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 7. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, kemijske in fizikalne lastnosti, plačilni pogoji, dosedanje izkušnje z dobavitelji in ostale ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Petrol d.o.o., Dunajska
c. 50, 1527 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kurilno olje ekstra lahko
800.000 l.
7. Pogodbena vrednost: 84,400.000 SIT.
8.
9. Število prispelih ponudb: 3.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 106,40 SIT/l, 105,50 SIT/l.
11., 12.
13. Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000.
Mestna občina Kranj
Št. 43/4-00/1
Ob-39631
1. Naročnik, poštni naslov: Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o.,
Tesarska 10, 1330 Kočevje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): po merilih, navedenih v
razpisni dokumentaciji.
3. Datum izbire: 3. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MAN, Gospodarska vozila,
d.o.o., Celovška 182, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Kočevje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: smetarsko vozilo z nadgradnjo (ca. 16 m3) za zabojnike 120–
1100 litrov.
7. Pogodbena vrednost: 26,165.318 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 27,001.100 SIT, 24,811.500 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 87-88 z dne 29. 9. 2000, Ob-35999.
Komunala Kočevje, d.o.o.
Su 82/2000
Ob-39632
1. Naročnik, poštni naslov: Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova ulica 2, 4000 Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 21. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel najvišje število točk po
merilih za izbor najugodnejšega ponudnika
(cena, plačilni pogoji, rok dobave, kvaliteta,
odzivni čas za reševanje reklamacij).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: DZS, založništvo in trgovina,
d.d., Ljubljana, Divizija trgovine, Šmartinska
152, Hala XII, 1538 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Okrožno sodišče
Kranj, Zoisova 2, 4000 Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava pisarniškega in računalniškega potrošnega
materiala (vrsta artiklov in količina je razvidna iz razpisne dokumentacije).
7. Pogodbena vrednost: ocenjena
9,447.974,21 SIT z DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,074.690,19 SIT z DDV,
9,447.974,21 SIT z DDV.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 97 z dne 20. 10. 2000, popravek
Uradni list RS, št. 100 z dne 27. 10. 2000.
Okrožno sodišče v Kranju

Št. 091-7-19/00
Ob-39717
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v
Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg
2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za plašč za nadtlačno
in podtlačno posodo za zdravljenje ljudi
– barokomoro.
3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
17. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis so prispele 3 veljavne ponudbe, za katere je bilo na javnem
odpiranju ponudb komisijsko ugotovljeno,
da nobena od teh ponudb ni popolna, zato
v skladu z 41. členom ZJN (Ur. l. RS,
št. 24/97) naročnik ni sprejel sklepa o izbiri, temveč sklenil, da se javni razpis ponovi.
5.
6. (a), (b)
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. 94 z dne 13. 10. 2000.
Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Ob-39719
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v
Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede,
Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 17. 11. 2000 ob 12. uri, sklep o
izbiri izvajalca je bil izdan 23. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1: Jerovšek Computers, d.o.o.,
Domžale,
– sklop 2: izvajalec ni bil izbran.
6. (a) Kraj dobave: Univerza v Mariboru,
Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva
cesta 55a, 4000 Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 1 kos strežnik IBM NetFinity za vgradnjo v omaro.
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. 97 z dne 20. 10. 2000, Ob-37470.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede, Kranj
Ob-39721
1. Naročnik, poštni naslov: Dom upokojencev Izola/Casa del pensionato Isola, Kosovelova 22, 6310 Izola.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Petrol, d.d., Dunajska cesta
50, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev
Izola, Kosovelova 22, 6310 Izola.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 155.000 l ekstra lahkega kurilnega olja.
7. Pogodbena vrednost: 16,018.165 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,365.365 SIT, 16,018.165 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000.
Dom upokojencev Izola
Casa del pensionato Isola
Št. 05010/001122
Ob-39718
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, 1518
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 20. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– tehnične lastnosti ponujene opreme,
– zagotavljanje servisa,
– komercialni pogoji.
Ponudba izbranega dobavitelja je komercialno najbolj ugodna.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– osebni računalniki - Asko Pro d.o.o.,
Glonarjeva 1, 1000 Ljubljana,
– mrežni laserski tiskalniki - Intertrade
ITS d.d.,Leskoškova 6, 1000 Ljubljana,
– sistemski laserski tiskalnik - Ask PRO
d.o.o., Glonarjeva 1, 1000 Ljubljana.
6. a) Kraj dobave: Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– 59 osebnih računalnikov,
– 15 mrežnih laserskih tiskalnikov,
– 1 sistemski laserski tiskalnik.
7. Pogodbena vrednost:
– osebni računalniki in sistemski laserski tiskalnik - 37,573.532,26 SIT,
– mrežni tiskalniki - 11,135.244,12 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– osebni računalniki: 29,101.688 SIT,
14,159.017 SIT,
– mrežni laserski tiskalniki: 11,193.974
SIT, 11,038.108 SIT,
– sistemski
laserski
tiskalnik:
14,441.096 SIT, 3,164.111 SIT.
11., 12., 13., 14.
Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje
Slovenije
Št. 404-08-326/2000
Ob-39720
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 24-26,
Ljubljana.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev – nakup kuhinjskih strojev in opreme št. MORS BO 46/2000.
3. Datum izbire: 27. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena– utež 0,7,
– garancija- utež 0,15,
– življenska doba- utež 0,15.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. skupina: Sesjak, d.o.o., Hafnerjevo naselje 17, 4220 Škofja Loka,
2. skupina: Sesjak, d.o.o., Hafnerjevo naselje 17, 4220 Škofja Loka,
3. skupina: Cookinox d.o.o., Brinje
I/55, 1290 Grosuplje,
4. skupina: Team Commerce, d.o.o.,
Pot v gaj 18, 6000 Koper,
5. skupina: Lian, d.o.o., Perovo 17
c, 1290 Grosuplje,
6. skupina: Sesjak, d.o.o., Hafnerjevo naselje 17, 4220 Škofja Loka,
7. skupina: Biro R, d.o.o., Zaloška
c. 161, 1000 Ljubljana,
8. skupina: Strojplast Semič, d.o.o.,
Moverska vas 3, 8333 Semič
9. skupina: Slorational, d.o.o., Iršičeva ul. 15, 2380 Slovenj Gradec
10. skupina: Kovinastroj Gastronom,
d.d., Adamičeva 36, 1290 Grosuplje.
6. (a) Kraj dobave: centralno skladišče
MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. skupina: konvektomat, 20 GN
1/1 – 4 kose,
2. skupina: pomivalni stroj za kuhinjsko posodo, manjši - 1 kos, pomivalni stroj za kuhinjsko posodo, večji – 1
kos, pomivalni kos za skodelice in kozarce – 1 kos,
3. skupina: friteza, 30-40l – 4 kosi,
mreža za fritezo, enodelna – 8 kosov,
4. skupina: aparat za mehčanje mesa – 4 kosi, salamoreznica – 2 kosa,
stroj za lupljenje – 3 kose,
5. skupina: stiskalnica za odpadke
– 3 kose,
6. skupina: hladilna omara – 1 kos,
zamrzovalna skrinja – 5 kosov, hladilnik
200-250 l – 2 kosa, hladilnik15-20 l – 3
kose.
7. skupina: stroj za sušenje, poliranje in sterilizacijo jedilnega pribora – 2
kosa,
8. skupina: stroj za pakiranje s folijo
– 10 kosov,
9. skupina: šok komora – 1 kos,
10. skupina: plato voziček inox, z
ročaji – 10 kosov.
7. Pogodbena
vrednost:
28,489.258,90 SIT
8. Število prejetih ponudb: 17.
9. Vrednost najnižje / najvišje ponudbe:
1. skupina: 11,233.124,00 SIT,
7,311.574,34 SIT,
2. skupina: 4,279.930,20 SIT,
3,241.896,60 SIT,
3. skupina: 1,734.544,00 SIT,
1,451.800,00 SIT,
4. skupina:
4,726.918
SIT,
3,199.910 SIT,

5. skupina:
5,351.430
SIT,
3,674.529,60 SIT,
6. skupina:
1,120.623
SIT,
1,008.317,94 SIT,
7. skupina:
2,793.168
SIT,
2,280.992 SIT,
8. skupina:
2,344.300
SIT,
2,199.950 SIT,
9. skupina:
3,534.300
SIT,
3,341.152,00 SIT,
10. skupina: 1,288.829,50 SIT,
499.800 SIT.
10. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni bil objavljen
10.
Ministrstvo za obrambo RS
Št. 407-0081/2000
Ob-39738
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika za zamenjavo in priklop tehnološke opreme kuhinje ter obrtniško-instalacijska dela, vezana na to opremo
za Višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem Bled - Astoria.
3. Datum izbire: 18. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kovinastroj Gastronom Grosuplje, d.d., Adamičeva 36, 1290 Grosuplje.
6. (a) Kraj dobave: Bled.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: zamenjava in priklop tehnološke opreme kuhinje ter obrtniško instalacijska dela, vezana na to opremo.
7. Pogodbena vrednost: 35,381.218 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 41,316.933,28 SIT in 35,381.218 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71-72 z dne 11. 8. 2000, Ob33684.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 407-0071/2000
Ob-39739
1. Naročnika, poštni naslov: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana in Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za dobavo in vgradnjo
opreme za novogradnjo Športne večnamenske dvorane v Krškem.
3. Datum izbire: 12. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Boza, d.o.o. Nova Gorica,
Bevkov trg 5, 6000 Nova Gorica.
6. (a) Kraj dobave: Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in vgradnja opreme.
7. Pogodbena vrednost 58,029.410
SIT.
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8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 74,908.680 SIT in 61,040.109,90 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 66-67 z dne 28. 7. 2000, Ob32990.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 8480
Ob-39771
1. Naročnik, poštni naslov: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenskega
12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro ponudnika brez omejitev.
3. Datum izbire: 21. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): prispela je samo ena veljavna
ponudba, razpis ni uspel.
5.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup poslovnih prostorov.
7. Pogodbena vrednost: 90,000.000
SIT – orientacijska vrednost.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100 z dne 27. 10. 2000,
Ob-37766.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Št. 62
Ob-39780
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. člen ZJN).
3. Datum izbire: 20. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbran je bil ponudnik, ki je izpolnjeval vse izločitvene kriterije za popolnost
ponudbe, vse tehnične parametre in je bila
njegova končno vrednost predračuna (brez
DDV) najnižja.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Medias International, d.o.o.,
Resljeva 30, 1124 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: UZ aparatura – 1 kos.
7.
Pogodbena
vrednost:
33,838.841,09 SIT (z 19% DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
33,838.841,09 SIT, 22,521.754,08 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 64 z
dne 4. 8. 2000, Ob-33261.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 79-10/00
Ob-39791
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 6. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev, vseh tehničnih parametrov in najnižja končna cena artikla.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo blaga se prizna po razpisanih artiklih, za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001, naslednjim ponudnikom:
1. Auremiana, d.o.o., Partizanska
109, 6210 Sežana;
2. Medinova, d.o.o., Masarykova 17,
1000 Ljubljana;
3. Emporio Medical, d.o.o., Prešernova 5, 1000 Ljubljana;
4. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana;
5. Diam, d.o.o., Cesta na Roglo 17,
3214 Zreče;
6. Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1001
Ljubljana;
7. Lek, d.d., SPE Medicinski pripomočki, Verovškova 57, 1526 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: hemodializa.
7. Razpisana vrednost: 80,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: v prvem obdobju veljajo cene iz ponudbe, za
drugo obdobje pa bo naročnik ponudnike s
priznano sposobnostjo pozval k dostavi predračunov.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 80-81
z dne 15. 9. 2000, Ob-35224.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 63-04/00
Ob-39800
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 16. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev, vseh tehničnih parametrov in najnižja končna cena artikla.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo blaga se prizna po razpisanih artiklih, za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001, naslednjim ponudnikom:
1. Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1001
Ljubljana;
2. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana;
3. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100, 1001 Ljubljana;
4. Farmadent, d.o.o., Zagrebška 91,
2000 Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: enteralna prehrana, čaji
in otroška hrana.
7. Razpisana vrednost: 12,800.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: v prvem obdobju veljajo cene iz ponudbe, za
drugo obdobje pa bo naročnik ponudnike s
priznano sposobnostjo pozval k dostavi predračunov.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 80-81
z dne 15. 9. 2000, Ob-35225.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 69/56/00
Ob-39824
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 22. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik je moral izpolnjevati
vse izločitvene kriterije in ponuditi najnižjo
končno vrednost predračuna.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo blaga: premog se prizna za obdobje od 1. 1.
2001 do 31. 12. 2001, naslednjima ponudnikoma:
1. Horizont, d.o.o., Vodovodna 30c,
2000 Maribor,
2. Dom Smreka Maribor, Valvazorjeva 12a, 2000 Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: premog.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik bo oba ponudnika, ki jima je priznal
sposobnost, za drugo in tretje obdobje pozval k dostavi predračunov, za prvo obdobje
pa veljajo cene iz ponudbe. Naročnik bo
izbral izvajalca po merilu: najnižja končna
vrednost predračuna.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 73 z dne 19. 8.
2000, Ob-34035.
13.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 64/07/00
Ob-39827
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 8. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik je moral izpolnjevati
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vse izločitvene kriterije in ponuditi najnižjo
končno vrednost predračuna.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: naročnik je priznal sposobnost dobave blaga: pohištvena oprema za
obdobje od 1. 9. 2000 do 31. 8. 2001,
naslednjim ponudnikom:
1. Mercator SVS, d.d., Rogozniška 8,
2250 Ptuj,
2. Lesnina inženiring, d.d., Parmova
53, 1000 Ljubljana,
3. Stol Interier Kamnik, d.o.o., Korenova cesta 2, 1240 Kamnik,
4. Tovarna pohištva Trbovlje, d.o.o.,
Savinjska c. 31, 1420 Trbovlje,
5. MZG, d.o.o., Trbovlje, Ob Grosupeljščici 5, 1290 Grosuplje,
6. Lesnina MG oprema, d.d., Predstavništvo Maribor, Partizanska 13/a, 2000
Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pohištvena oprema.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik bo na podlagi sklepa o priznanju sposobnosti za dobavo Pohištvene opreme,
št. 08/PW-02/00, z dne 8. 8. 2000, pozval ponudnike naj predložijo predračune.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 60-62 z dne 7. 7.
2000, Ob-31674.
13.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 71/55/00
Ob-39829
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. člen ZJN).
3. Datum izbire: 5. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik je moral izpolnjevati
vse izločitvene kriterije in ponuditi najnižjo
končno vrednost predračuna.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: naročnik je dodelil naročilo
za dobavo blaga: plini, za obdobje od 1. 1.
2001 do 31. 12. 2001, naslednjemu ponudniku:
1. Messer Slovenija, d.o.o., Jugova
ulica 20, 2342 Ruše.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: plini.
7. Pogodbena
vrednost:
plini:
11,881.042 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,335.381,32 SIT, 11,881.042 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73 z dne 19. 8. 2000,
Ob-34037.
Splošna bolnišnica Maribor
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Št. 75/53/00
Ob-39830
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 16. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik je moral izpolnjevati
vse izločitvene kriterije in ponuditi najnižjo
končno vrednost predračuna skupine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo blaga: material za popravila in vzdrževanje, se
za posamezne skupine prizna za obdobje
od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001, naslednjim ponudnikom:
– skupina 1 – Elektro material:
– Elmis, d.o.o., Staneta Severja 9,
2000 Maribor,
– Elektronabava, d.d., Ul. 24. junija
3, 1231 Ljubljana,
– Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7,
4202 Naklo,
– STTC Maribor, d.d., Tržaška 53,
2000 Maribor;
– skupina 3 – mizarski material:
– Astra, d.d., Staničeva 41, 1000
Ljubljana,
– Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7,
4202 Naklo;
– skupina 4 – vodovodni material:
– Astra, d.d., Staničeva 41, 1000
Ljubljana,
– Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7,
4202 Naklo;
– skupina 5 – rezervni deli za pralnico:
– Senkanar Metalka zastopstvo,
d.o.o., Partizanska 15, 2000 Maribor;
– skupina 7 – filtri:
– Ecotip, d.o.o., Brezen 61, 3205
Velenje,
– Konus Konex, d.o.o., Kongresni trg
18, 3210 Slovenske Konjice.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: material za popravila in
vzdrževanje:
1. elektro material,
2. elektronski material,
3. mizarski material,
4. vodovodni material,
5. rezervni deli za pralnico,
6. splošno kovinski inštalacijski material,
7. filtri.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik bo vse ponudnike, ki jim je priznal
sposobnost, za drugo in tretje obdobje pozval k dostavi predračunov, za prvo obdobje
pa veljajo cene iz ponudbe. Naročnik bo
izbral izvajalca po merilu: najnižja končna
vrednost predračuna skupine.
Na skupino 2 – Elektronski material se
ni prijavil noben ponudnik, ker pa ocenjena
vrednost skupine znaša 1,000.000 SIT, se
razpis za to skupino ne ponovi.

Na skupino 6 – Splošno kovinsko inštalacijski material se je prijavil samo ponudnik
Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202
Naklo, zato se razpis za to skupino ponovi.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 73 z dne 19. 8.
2000, Ob-34031.
13.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 76/52/00
Ob-39833
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 20. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in ob zagotavljanju zahtevane kvalitete ponuditi najnižjo končno ceno izdelka.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo blaga: izdelki iz tekstila, se za posamezne skupine prizna za obdobje od 1. 1. 2001 do
31. 12. 2001, naslednjim ponudnikom:
1. Astra, d.d., Staničeva 41, 1000
Ljubljana, za skupini: delovna obutev in delovna zaščita, šivalni material;
2. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana, za skupine: bolniški program, posteljni program, delovna oblačila,
operacijski program, kuhinjski program,
otroški program, tekstil in tekstilni izdelki,
delovna obutev in delovna zaščita, galanterija, dekor in drugi tekstilni izdelki;
3. Nitka, Ana Špat, s.p., Jamova 2b,
3000 Celje, za skupine: bolniški program,
posteljni program, delovna oblačila, operacijski program, kuhinjski program, otroški
program, kuhinjski program, otroški program, tekstilni izdelki;
4. Modni salon Zdenka, s.p., Na polju 10c, 2204 Miklavž na Dravskem polju,
za skupini: delovna oblačila, operacijski program;
5. Zatex, d.o.o., Vipavska cesta 55,
5000 Nova Gorica, za skupine: bolniški program, posteljni program, operacijski program, kuhinjski program;
6. Prevent, d.d., Gozdarska 38,
2383 Mislinja, za skupino: delovna oblačila;
7. Zaščita Ptuj, d.o.o., Rogozniška
cesta 14, 2249 Ptuj, za skupino: delovna
oblačila;
8. Timo, d.o.o., Vipavska 4i, 5270 Ajdovščina, za skupine: bolniški program, posteljni program, delovna oblačila, operacijski program;
9. Mikro Polo, d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor, za skupino: bolniški program, posteljni program, delovna oblačila,
operacijski program, kuhinjski program, posteljni program, otroški program, tekstil in
tekstilni izdelki, šivalni material;
10. Emona Merkur Ptuj, d.d., Murkova ul. 2, 2250 Ptuj, za skupino: šivalni material;
11. Lakoše Albina s.p., Zrinjskega
25, 2000 Maribor, za skupini: kuhinjski program: tekstil in tekstilni izdelki;
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12. Mika, d.o.o., Kolodvorska 3,
4000 Kranj, za skupine: bolniški program,
posteljni program, delovna oblačila, operacijski program, otroški program.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: izdelki iz tekstila:
1. bolniški program,
2. posteljni program,
3. delovna oblačila,
4. operacijski program,
5. kuhinjski program,
6. otroški program,
7. tekstil in tekstilni izdelki,
8. delovna obutev in delovna zaščita,
9. šivalni material,
10. galanterija, dekor in drugi tekstilni izdelki.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik bo vse ponudnike, ki jim je priznal
sposobnost, za drugo in tretje obdobje pozval k dostavi predračunov, za prvo obdobje
pa veljajo cene iz ponudbe. Naročnik bo
izbral izvajalca po merilu: najnižja končna
cena izdelka.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 73 z dne 19. 8.
2000, Ob-34030.
13.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 68/58/00
Ob-39835
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 11. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik je moral izpolnjevati
vse izločitvene kriterije in ponuditi najnižjo
končno vrednost predračuna skupine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo blaga: režijski material, se prizna za posamezne skupine, za obdobje od 1. 1. 2001 do
31. 12. 2001, naslednjim ponudnikom:
1. Chemo, d.d., Maistrova 10, 1000
Ljubljana, za skupini: papirna konfekcija,
vreče polietilen,
2. Biderand, d.o.o., Grič VIII/2, 1310
Ribnica, za skupino: vreče polietilen,
3. Paloma, d.d., Sladki vrh 1, 2214
Sladki vrh, za skupino: papirna konfekcija,
4. E.L.F., Lampret Franc, s.p., Legen
73, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, za
skupino: vreče polietilen,
5. Astra, d.d., Staničeva 41, 1000
Ljubljana, za skupini: papirna konfekcija,
ostali režijski material,
6. Mavrica, d.d., Resljeva 1, 1000
Ljubljana, za skupino: ostali režijski material.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: režijski material:
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1. papirna konfekcija,
2. ostali režijski material,
3. vreče polietilen.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik bo vse ponudnike, ki jim je priznal
sposobnost, za drugo in tretje obdobje pozval k dostavi predračunov, za prvo obdobje
pa veljajo cene iz ponudbe. Naročnik bo
izbral izvajalca po merilu: najnižja končna
vrednost predračuna skupine.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 73 z dne 19. 8.
2000, Ob-34036.
13.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 65/51/00
Ob-39836
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 25. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in ob zagotavljanju zahtevane kvalitete ponuditi najnižjo končno vrednost predračuna skupine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo blaga: živila in material za prehrano se za posamezne skupine prizna za obdobje od 1. 1.
2001 do 31. 12. 2001, naslednjim ponudnikom:
1. Pomurske mlekarne, d.d., Industrijska 10, 9000 Murska Sobota, za skupino: mleko in mlečni izdelki,
2. Celjske mesnine, d.d., Cesta na
Trnovlje 17, 3000 Celje, za skupini: meso
in drobovina, mesni izdelki,
3. Agroind Vipava 1894 Vipava, d.d.,
Vinarska 5, 5271 Vipava, za skupino: mleko in mlečni izdelki,
4. Žito, d.d., Šmartinska 154, 1000
Ljubljana, za skupine: moke, zdrobi, testenine, kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki, zmrznjeni cmoki, svaljki in
žitno krompirjevi izdelki,
5. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, 3301 Petrovče, za skupino: mleko in
mlečni izdelki,
6. Geaprodukt, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska cesta 224, 1000 Ljubljana, za skupine: zelenjava sveža in naravno kisana, sadje domače, agrumi, tropsko, lupinasto, suho in ostalo sadje,
7. Kruh-pecivo, d.d., Ul. Jožice Flander 2, 2000 Maribor, za skupini: kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
zmrznjeni cmoki, svalki in žitno krompirjevi
izdelki,
8. Pomurska trgovina, d.o.o., Panonska 11, 9000 Murska Sobota, za skupini:
meso in drobovina, mesni izdelki,
9. Košaki, tovarna mesnih izdelkov,
d.d., Oreško nabrežje 1, 2000 Maribor,
za skupini: meso in drobovina, mesni izdelki,

10. Pivka perutninarstvo, d.d., Neverke 30, 6256 Košana, za skupino: meso,
perutnine, kuncev in perutninski izdelki,
11. Gramis, d.o.o., Noršinska 3,
9000 Murska Sobota, za skupine: zelenjava sveža in naravno kisana, sadje domače,
agrumi, tropsko, lupinasto, suho in ostalo
sadje,
12. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, za skupino: mleko in mlečni izdelki,
13. Ptujske pekarne in slaščičarne,
d.d., Rogozniška 2, 2205 Ptuj, za skupino:
kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
14. Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250
Ptuj, za skupine: olja in maščobni proizvodi,
moke, zdrobi, testenine, dietetski izdelki za
celiakijo in fenilketonurijo, splošno prehrambeno blago,
15. Plod, d.o.o., Preloge 25, 2316
Zg. Ložnica, za skupine: zelenjava sveža in
naravno kisana, sadje domače, agrumi,
tropsko, lupinasto, suho in ostalo sadje,
16. Mercator SVS, d.d., Ptuj, Rogozniška 8, 2250 Ptuj, za skupine: olja in maščobni proizvodi, moke, zdrobi, testenine,
zelenjava sveža in naravno kisana, sadje domače, agrumi, tropsko, lupinasto, suho in
ostalo sadje, splošno prehrambeno blago,
17. Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10,
2250 Ptuj, za skupino: meso perutnine,
kuncev in perutninski izdelki,
18. Jata, d.d., Hladilniška 34, Zalog
pri Ljubljani, za skupino: meso perutnine,
kuncev in perutninski izdelki.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in drobovina,
3. meso perutnine, kuncev in perutninski izdelki,
4. mesni izdelki,
5. ribe in mehkužci,
7. olja in maščobni proizvodi,
8. moke, zdrobi, testenine,
9. kruh, pekovsko pecivo, keksi in
slaščičarski izdelki,
10. zmrznjeni cmoki, svalki in žitno
krompirjevi izdelki,
11. zelenjava sveža in naravno kisana,
12. zelenjava in sadje zmrznjeno,
13. sadje domače,
14. agrumi, tropsko, lupinasto, suho
in ostalo sadje,
15. dietetski izdelki za celiakijo in fenilketonurijo,
16. drugi dietetski in posebni izdelki,
17. splošno prehrambeno blago,
18.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 20.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: javni
razpis za skupino 5. ribe in mehkužci in za
skupino 12. zelenjava in sadje zmrznjeno ni
uspel, zato se razpis za navedeni skupini
ponovi.
Naročnik bo vse ponudnike, ki jim je
priznal sposobnost (velja za skupine 1., 2.,
3., 4., 7., 8., 9., 10., 15., 16. in 17.), za
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drugo in tretje obdobje pozval k dostavi predračunov, za prvo obdobje pa veljajo cene
iz ponudbe.
Naročnik bo vse ponudnike, ki jim je
priznal sposobnost (velja za skupine 11.,
13. in 14.), pozval k dostavi predračunov
vsak mesec zaradi sezonskega značaja blaga, za prvo obdobje pa veljajo cene iz ponudbe.
Naročnik bo izbral izvajalca po merilu: najnižja končna vrednost predračuna skupine.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 62 z dne 7. 7. 2000,
Ob-31674.
13.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 72/59/00
Ob-39838
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 20. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in ob zagotavljanju zahtevane kvalitete ponuditi najnižjo končno vrednost predračuna skupine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo blaga: pisarniški material se prizna za posamezne skupine, za obdobje od 1. 1. 2001
do 31. 12. 2001, naslednjim ponudnikom:
1. Tiskarna Babič Stojan s.p., Log 38,
2345 Bistrica ob Dravi, za skupino: tiskovine razne;
2. Tiskarstvo “Martisk” Krog, d.o.o.,
Ulica ob Ložišču 17, 9000 Murska Sobota,
za skupino: tiskovine razne;
3. Bodočnost, d.d., Dalmatinska 41,
2000 Maribor, za skupino: tiskovine razne;
4. DZS založništvo in trgovina, d.d.,
Mali trg 6, 1000 Ljubljana, za skupino: tiskovine posebne z logotipom, pisarniški material in obrazci razni;
5. Mladinska knjiga Birooprema, d.d.,
Dunajska 121, 1538 Ljubljana, za skupine:
tiskovine razne, tiskovine posebne z logotipom, pisarniški material in obrazci razni;
6. GMC, grafični in mikrofilmski center, d.o.o., Kneza Koclja 11, 2000 Maribor, za skupino: tiskovine razne;
7. Cetis, d.d., Čopova 24, 3000 Celje, za skupino: tiskovine posebne z logotipom.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material:
1. tiskovine razne,
2. tiskovine posebne z logotipom,
3. pisarniški material in obrazci razni.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca:
– naročnik bo vse ponudnike, ki jim je
priznal sposobnost (velja za skupino 1), vsak
mesec pozval k dostavi predračunov, za prvo obdobje pa veljajo cene iz ponudbe,

Št. 110-111 / 1. 12. 2000 / Stran 10725

– naročnik bo vse ponudnike, ki jim je
priznal sposobnost (velja za skupini 2 in 3)
za drugo in tretje obdobje pozval k dostavi
predračunov, za prvo obdobje pa veljajo cene iz ponudbe,
– naročnik bo izbral izvajalca po merilu:
najnižja končna vrednost predračuna skupine.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 73 z dne 19. 8.
2000, Ob-34033.
13.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 70/54/00
Ob-39839
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 11. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in ob zagotavljanju zahtevane kvalitete ponuditi najnižjo končno vrednost predračuna skupine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo blaga: pralna in čistilna sredstva, se za posamezne skupine, za obdobje od 1. 1. 2001
do 31. 12. 2001, naslednjim ponudnikom:
1. Chemo, d.d., Maistrova 10, 1000
Ljubljana, za skupine: pralna sredstva, čistilna sredstva za čiščenje v kuhinji, ostala
čistilna sredstva,
2. Ivec, d.o.o., Heroja Šaranoviča 38,
2000 Maribor, za skupini: čistilna sredstva
za čiščenje v kuhinji, ostala čistilna sredstva,
3. Astra, d.d., Staničeva 41, 1000
Ljubljana, za skupino: ostala čistilna sredstva,
4. Mavrica, d.d., Resljeva 1, 1000
Ljubljana, za skupine: pralna sredstva, čistilna sredstva za čiščenje v kuhinji, ostala
čistilna sredstva,
5. Unilever, d.o.o., Linhartova 15,
2000 Maribor, za skupine: čistilna sredstva
za dozatorje, čistilna sredstva za čiščenje v
kuhinji, ostala čistilna sredstva,
6. Henkel Ecolab, d.o.o., Vajngerlova 4, 2000 Maribor, za skupine: pralna
sredstva, čistilna sredstva za čiščenje v kuhinji, ostala čistilna sredstva.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pralna in čistilna sredstva:
1. pralna sredstva,
2. čistilna sredstva za dozatorje,
3. čistilna sredstva za čiščenje v kuhinji,
4. ostala čistilna sredstva.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca:
– naročnik bo vse ponudnike, ki jim je
priznal sposobnost, za drugo obdobje pozval k dostavi predračunov, za prvo obdobje
pa veljajo cene iz ponudbe,

– naročnik bo izbral izvajalca po merilu:
najnižja končna vrednost predračuna skupine.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 73 z dne 19. 8.
2000, Ob-34034.
13.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 74/2/00
Ob-39842
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. člen ZJN).
3. Datum izbire: 25. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in ob ponuditi najnižjo končno vrednost predračuna.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hermes plus, d.d., Šlandrova 2, 1236 Ljubljana-Črnuče.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: monitorji za nadzor vitalnih funkcij: 21 kom.
7. Pogodbena
vrednost:
31,793.613,08.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 47,980.170,50 SIT, 31,793.613,08
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000, Ob-30645.
13.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 67/63/00
Ob-39849
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. člen ZJN).
3. Datum izbire: 25. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik je moral izpolnjevati
vse izločitvene kriterije in ponuditi najnižjo
končno vrednost predračuna v tuji valuti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: naročnik je dodelil naročilo
za dobavo blaga: strokovna literatura, za
skupino 1. tuja periodika, za obdobje od
1. 1. 2001 do 31. 12. 2001, naslednjemu
ponudniku kot najugodnejšemu:
1. DZS, trgovina, d.d., Slovenska 55,
1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: strokovna literatura:
1. skupina: dobava tuje periodike,
2. skupina: dobava baz podatkov na
CD ROM-ih.
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: dobava tuje periodike:
86,046,02 USD.

Stran

10726 / Št. 110-111 / 1. 12. 2000

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina: dobava tuje periodike:
93.943,61 USD, 86,046,02 USD.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: javni
razpis za skupino 2. dobava baz podatkov
na CD ROM-ih se ponovi.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80-81 z dne 15. 9. 2000,
Ob-35303.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 044-06/93-2/13
Ob-39825
1. Naročnik, poštni naslov: Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila:
– celovitost ponudbe,
– cena,
– dodatne ugodnosti.
Utemeljitev izbire: izbrani ponudnik je oddal ponudbo, ki je bila najbolj v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije glede karakteristik in opreme vozila. Ob uporabi meril je
izbrani ponudnik prejel največje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: AC-Intercar, d.o.o., Baragova 5, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Republika Slovenija,
Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: osebno vozilo – enoprostorska limuzina (z bencinskim 4 ali 6
valjnim motorjem prostornine do 2500
ccm): Mercedes-Benz V 230.
7. Pogodbena vrednost: 9,970.000 SIT.
V ceni so upoštevani davek od prometa
motornih vozil, davek na dodano vrednost
in transportni stroški.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,970.000 SIT, 7,953.253,56 SIT.
V ceni so upoštevani davek od prometa
motornih vozil, davek na dodano vrednost
in transportni stroški.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: razpis
je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 97,
dne 20. 10. 2000, Ob-37608.
Republika Slovenija
Državni zbor
Ob-39832
1. Naročnik, poštni naslov: Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana, Hacquetova 17,
tel. 437-53-57 (centrala), faks 437-54-13.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrana je bila ponudba, ki je po
točkovanju tehničnih karakteristik, ponudbene cene, garancijskega roka in servisa

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ter referenc za dobavo parcelnega kombajna za žita in koruzo dobila najvišje število
točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gruda, d.d., Ljubljana, Tržaška 132.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: parcelni kombajn za žita
in koruzo.
7. Pogodbena vrednost: 24,218.880 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 27,310.500 SIT, 24,218.880 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000.
Kmetijski inštitut Slovenije
Št. 304/2000
Ob-39837
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročnik je sklenil pogodbo s
ponudnikom, ki je izpolnjeval vse izločitvene kriterije in ponudil najnižja končno ceno
na dan 18. 10. 2000.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Petrol Slovenska naftna
družba, d.d., Dunajska cesta 50, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik in Delovna enota Ravne pri Šoštanju, Ravne 18,
Šoštanj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kurilno olje, 220. 000 litrov.
7. Pogodbena vrednost: 23,031.800 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,161.380 SIT, 23,031.800 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 87-88 z dne 29. 9. 2000, Ob-35974.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 110-1/00
Ob-39865
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks
309-43-93.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (55. člen 7. točka ZJN): z neposredno
pogodbo.
3. Datum izbire: 6. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cenovno najugodnejša ponudba.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Primorje, d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina.
6. (a) Kraj dobave: CP Nanos.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: HC Razdrto–Vipava, raz-

cep Razdrto – 1,3 KM notranja oprema
za CP Nanos.
7. Pogodbena
vrednost:
45,587.807,10 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 47,584.871,29 SIT, 45,587.807,10
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/00
Ob-39866
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks
309-43-93.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (55. člen 7. točka ZJN): z neposredno
pogodbo.
3. Datum izbire: 6. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cenovno najugodnejša ponudba.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Kraški zidar, Cesta na
Lenivec 4, 6210 Sežana.
6. (a) Kraj dobave: CP Kozina.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: AC Kozina–Klanec od KM
7,5 do KM 11,5 notranja oprema za CP
na priključku Kozina.
7. Pogodbena
vrednost:
26,644.219,45 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,150.072,13 SIT, 26,644.219,45
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/00
Ob-39867
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks
309-43-93.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (55. člen 7. točka ZJN): z neposredno
pogodbo.
3. Datum izbire: 6. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cenovno najugodnejša ponudba.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Kraški zidar, Cesta na
Lenivec 4, 6210 Sežana.
6. (a) Kraj dobave: CP Kozina.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: AC Kozina–Klanec od KM
6,7 do KM 7,5 notranja oprema za čelno CP Kozina.
7. Pogodbena
vrednost:
70,285.587,44 SIT.
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8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
73,627.584,68 SIT, 70,285.587,44 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 77/2000
Ob-39888
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): najugodnejši ponudnik je
bil izbran z javnim razpisom za izbiro izvajalca brez omejitev (1. alinea 1. odstavka 3.
člena ZJN).
3. Datum izbire: 2. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročilo je bilo dodeljeno na podlagi točkovanja in najnižje cene po naslednjih kriterijih:
– cena na enoto izdelka: 0 – 40 točk;
– reference ponudnika: 0 – 15 točk;
– dobavni rok: 0 - 3 točke (I. faza), 0 – 2
točki ( čas montaže v II. fazi);
– garancijski rok: 0 – 10 točk;
– kvaliteta blagovne znamke: 0 – 10
točk;
– enostavnost upravljanja in administriranja: 0 – 10 točk;
– enostavnost izvedljivosti rešitve glede
na obstoječo zgradbo (infrastrukturo): 0 –
10 točk .
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Metra inženiring, d.o.o.,
Strojeva 7, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Miklošičeva 24, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sistem za nadzor nad
vstopanjem in gibanjem po razpisni specifikaciji.
7. Pogodbena vrednost: 14,309.750 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 0,00SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,999.155,30 SIT; 14,309.750 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, 84 z dne 22. 9. 2000.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Ob-39911
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana.
2. Ponudnik je bil izbran na podlagi 3.
člena 2. odst. ZJN z neposredno pogodbo
med naročnikom in izvajalcem.
3. Datum izbire: 8. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izvajalec je bil izbran, ker je edini
v Sloveniji sposoben v celoti izvesti naročilo, tako tehnično kot organizacijsko.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: NIL Podatkovne komunikacije d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana.
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6. (a) Kraj dobave: Miklošičeva 24, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in instalacija opreme
za nadzor in upravljanje omrežja.
7. Pogodbena vrednost: 15,784.588
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 0,00SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,784.588 SIT.
11., 12.,13.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Ob-39912
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): najugodnejši ponudnik je
bil izbran z javnim razpisom za izbiro izvajalca brez omejitev (1. alinea 1. odstavka 3.
člena ZJN).
3. Datum izbire: 18. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročilo je bilo dodeljeno na podlagi točkovanja in najnižje cene po naslednjih kriterijih:
– cena na enoto izdelka: 0 – 25 točk;
– tehnična ustreznost blaga: 0 – 25
točk;
– reference ponudnika: 0 – 15 točk;
– dobavni rok: 0 – 5 točk;
– plačilni rok: 0 – 5;
– garancijski rok: 0 – 25 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Zelinka & Sinovi, d. o. o., Linhartova
17,1113 Ljubljana, za naslednjo opremo:
Specifikacija 1 (strežniki in oprema za
strežnike):
1.1. Strežniki – večje kapacitete rack
izvedba: 2 kosa,
1.2. Strežniki – manjše kapacitete rack
izvedba: 4kosi,
1.3. Strežniki – Strežniki – manjše kapacitete samostoječa izvedba: 10 kosov,
1.4. Omara za strežnike – globoka: 1
kos,
1.5. Omare za strežnike – plitve: 4 kosi,
1.6. DLT enota: 15 kosov;
Specifikacija 4 (tiskalnik):
4.1. Hitri tiskalnik: 1 kos.
– Nil Podatkovne dokumentacije d.o.o.,
Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana za naslednjo opremo:
Specifikacija 2 (oprema za neprekinjeno
napajanje):
2.1 UPS 500 VA: 15 kosov,
2.2. UPS 1000 VA: 4 kosi,
2.3. UPS 1000 VA rack: 3 kose,
2.4. UPS 2000 VA: 6 kosov,
2.5. UPS 3000 VA: 1 kos
2.6. Baterije za UPS 500 VA: 29 kosov,
2.7. Baterije za UPS 1200 VA: 6 kosov,
2.8. Baterije za UPS 2000 VA: 9 kosov,
2.9. Baterije za UPS 1600 VA rack izvedba: 2 kosa.
– Smart COM d.o.o Brnčičeva 45, 1000
Ljubljana za naslednjo opremo:
Specifikacija 3 (mrežna oprema):
3.1. Centralno stikalo in 2 delovni stikali
1 kos,

3.2. LAN/WAN analizator: 1 kos,
3.3. Analizator ožičenja: 1 kos.
6. (a) Kraj dobave: na zahtevane lokacije naročnika v Sloveniji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: glej 5. točko.
7. Pogodbena vrednost
– Zelinka & Sinovi, d. o. o., Linhartova
17,1113 Ljubljana, 69,316.000 SIT,
– Nil Podatkovne dokumentacije d.o.o.,
Einspielerjeva
6,
1000
Ljubljana,
7,296.513 SIT,
– Smart COM d.o.o Brnčičeva 45, 1000
Ljubljana, 22,671,968 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim : 0,00SIT.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Specifikacija 1 (strežniki in oprema za
strežnike): 96,728.582 SIT; 67,116.000 SIT;
Specifikacija 2 (oprema za neprekinjeno
napajanje): 9,801.897 SIT; 7,296.513 SIT;I
Specifikacija 3 (mrežna oprema):
39,662.582 SIT; 22,671.968 SIT;
Specifikacija 4 (tiskalnik): 3,701.500
SIT; 2,200.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 78 z dne 1. 9. 2000.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

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-39610
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 10. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): prispela je samo ena veljavna
ponudba, zato se razpis ponovi.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: mrliška vežica Opatje
selo – rekonstrukcija in prizidava.
Kraj izvedbe: naselje Opatje selo.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 97 z dne 20. 10. 2000, Ob-37385.
Občina Miren-Kostanjevica
Št. 407-0014/2000
Ob-39616
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Imos Inženiring, d.d., Ljubljana, Linhartova 13.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvajanje gradbeno
obrtniških in instalacijskih del pri nadzidavi, dozidavi in prenovi Študentskega
doma 2 v Ljubljani.
7. Pogodbena
vrednost:
567,631.850,45 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
664,698.934,86
SIT,
567,631.850,45 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 1. 9. 2000, Ob-34539.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 50
Ob-39617
1. Naročnik, poštni naslov: Kmetijstvo Vipava, d.d., Goriške fronte 11, Šempeter pri
Gorici.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, reference ponudnika, rok
izvedbe del, garancijski rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Gorica, d.d., Erjavčeva 19, Nova Gorica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena in strojna
dela za izvedbo namakalno-oroševalnega sistema Gramoznica in Karavla pri
Mirnu, v okviru Namakalnega sistema
Vogršek – Južni krak.
7. Pogodbena vrednost: 94,945.498
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 127,598.398 SIT, 94,945.498 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 87-88 z dne 29. 9. 2000.
Kmetijstvo Vipava, d.d.,
Šempeter pri Gorici
Št. 50
Ob-39618
1. Naročnik, poštni naslov: Kmetijstvo Vipava, d.d., Goriške fronte 11, Šempeter pri
Gorici.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, reference ponudnika, rok
izvedbe del, garancijski rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Plima, d.o.o., Žalec, Ulica
Žalsekga tabora 1, Žalec.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena in strojna
dela za izvedbo hidrantnega omrežja polja Spodnja Vrtojba v okviru Namakalnega sistema Vogršek–Južni krak.
7. Pogodbena
vrednost:
16,204.551,61 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,261.678,10 SIT, 16,204.551,61
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 87-88 z dne 29. 9. 2000.
Kmetijstvo Vipava, d.d.
Št. 21
Ob-39638
1. Naročnik, poštni naslov: Lekarna
Kamnik, sedaj Mestne lekarne, Šutna 7,
1240 Kamnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 6. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po razpisnih pogojih.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Silvatica Mengeš, d.o.o.,
Gorenjska c. 7, Mengeš.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dobava in montaža
notranje opreme za lekarno Moravče.
7. Pogodbena vrednost: 9,802.728,53
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,452.499,15 SIT, 8,426.488 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000,
Ob-36493.
Mestne Lekarne, Kamnik
Ob-39636
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Celje, komunalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje in Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje, kontaktna oseba Marko Planinšek,
univ. dipl. inž. grad., VO-KA Celje,
tel. 063/42-50-30.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 17. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena 80%, usposobljenost ponudnika 10% in reference 10%. Po objavljenih merilih in kriterijih je izbrani ponudnik
dosegel najvišje število točk, to je 110 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PUV, d.d., Lava 11, 3000
Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vodovod Košnica–
Anski vrh, odcep Miklavški hrib, gradbena dela.
Kraj: Celje.
7. Pogodbena
vrednost:
25,890.543,60 SIT z DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 34,659.821 SIT, 25,786.390,65 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 22. 9. 2000, Ob-35602.
Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija
in
Vodovod – kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Št. 16/00
Ob-39663
1. Naročnik, poštni naslov: Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1-2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 20. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): od vseh prispelih ponudb je bila
samo ena ponudba popolna. Javni razpis
po 41. členu ZJN ni uspel.
5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000, Ob-36759.
Festival Ljubljana
Št. 407-0064/2000
Ob-39734
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za izvedbo gradbeno-obrtniških in instalacijskih del z zunanjo
ureditvijo in komunalnimi priključki za adaptacijo in dozidavo objekta Srednja italijanska šola Pietro Coppo v Izoli.
3. Datum izbire: 5. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Makro 5, d.o.o. Koper, Kidričeva 46, 6000 Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: izvedba gradbeno-obrtniških in instalacijskih del z zunanjo ureditvijo in komunalnimi priključki za adaptacijo in dozidavo objekta Srednja italijanska šola Pietro Coppo v Izoli.
7. Pogodbena vrednost: 133,280.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 182,000.000 SIT in 133,280.000 SIT.
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 66-67
z dne 28. 7. 2000, Ob-32994.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 407-0064/2000
Ob-39735
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za izvedbo gradbeno-obrt-
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in komunalnimi priključki za prenovo in dozidavo objekta Gimnazija Kočevje.
3. Datum izbire: 28. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Begrad, d.d. Novo mesto,
Kočevarjeva 2, 8000 Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba gradbeno-obrtniških in instalacijskih del z zunanjo ureditvijo in komunalnimi priključki za prenovo in dozidavo objekta Gimnazija Kočevje.
7. Pogodbena vrednost: 668,403.713
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 713,533.475,50 SIT in 632,603.710
SIT.
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 76-77
z dne 25. 8. 2000, Ob-34265.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 407-0053/2000
Ob-39736
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana; Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za izvedbo gradbenoobrtniških in instalacijskih del za objekt Gimnazija Ormož.
3. Datum izbire: 5. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GP GRANIT, d.d. Slovenska
Bistrica, Titova cesta 87, 2310 Slovenska
Bistrica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba gradbeno-obrtniških in instalacijskih del za objekt Gimnazija Ormož.
7. Pogodbena vrednost: 515,481.970
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 619,567.400 SIT in 515,481.969,94
SIT.
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 65 z
dne 21. 7. 2000, Ob-32229.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 407-0067/2000
Ob-39737
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za adaptacijo in
dozidavo Srednje zdravstvene šole Maribor.
3. Datum izbire: 6. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GP Granit, d.d. Slovenska
Bistrica, Titova cesta 87, 2310 Slovenska
Bistrica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del za objekt
Srednja zdravstvena šola Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 439,321.560
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 513,359.387 SIT in 439,321.560,58
SIT.
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 66-67
z dne 28. 7. 2000, Ob-32993.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-39740
1. Naročnik: Občina Piran, Tartinijev trg
2, 6330 Piran.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis brez omejitve.
3. Datum izbire: 8. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: ponudnik je ponudil najnižjo vrednost ponudbe,
ima plačilne pogoje v skladu z razpisno dokumentacijo, ima fiksnost ponudbene cene
v skladu z razpisno dokumentacijo, ima garancijski rok v skladu z razpisno dokumentacijo, ima predstavljene dobre reference,
potrjene od strani prejšnjih investitorjev in je
edini kot ponudnik predložil način usklajevanja izhodiščnih cen.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d. Ljubljana, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vsa gradbena dela
potrebna za izgradnjo rekonstrukcije
serpentine na lokalni cesti L 3743, Dragonja – Sv. Peter, od km 1+580 do km
1+900.
7. Pogodbena vrednost: 58,307.263 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 62,075.454,88 SIT, 58,307.263 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 80-81 z dne 15. 9. 2000, Ob-35318.
Občina Piran
Št. 40305-129/00
Ob-39841
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Grosuplje, kont. oseba Irena Šulc, Kolodvorska
2, Grosuplje, tel. 761-211, faks 762-533,
soba št. 221.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): s ponovnim javnim razpisom za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): pri ocenjevanju ponudb so bili
upoštevani kriteriji, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji: ponudbena cena in reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Santosa, d.o.o., Slovenčeva 15c, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja toplovodnega omrežja na območju zazidalnega načrta TOC III v Grosupljem.
7. Pogodbena
vrednost:
36,422.907,15 SIT (ponudbena vrednost
z DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 48,238.169,64 SIT, 36,422.907,15
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 87-88 z dne 29. 9. 2000.
Občina Grosuplje
Št. 40305-131/00
Ob-39843
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Grosuplje, kont. oseba Irena Šulc, Kolodvorska
2, Grosuplje, tel. 761-211, faks 762-533,
soba št. 221.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): z javnim razpisom za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 20. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): pri ocenjevanju ponudb so bili
upoštevani kriteriji, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji: ponudbena cena in reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektroservisi, d.d., Glavarjeva 14, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja n. n. električnega omrežja na območju zazidalnega načrta TOC III v Grosupljem.
7. Pogodbena vrednost: 15,518.995,42
SIT (ponudbena vrednost z DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
22,321.348,84 SIT, 15,518.995,42 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000.
Občina Grosuplje
Št. 40305-132/00
Ob-39845
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Grosuplje, kont. oseba Irena Šulc, Kolodvorska
2, Grosuplje, tel. 761-211, faks 762-533,
soba št. 221.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): z javnim razpisom za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 21. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): pri ocenjevanju ponudb so bili
upoštevani kriteriji, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji: ponudbena cena in reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT, d.d., Slovenska 58,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja cestnega
omrežja na območju zazidalnega načrta TOC III v Grosupljem.
7. Pogodbena vrednost: 39,253.080,45
SIT (ponudbena vrednost z DDV).
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8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 61,934.555,55 SIT, 39,253.080,45
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000.
Občina Grosuplje
Št. 40305-133/00
Ob-39846
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Grosuplje, kont. oseba Irena Šulc, Kolodvorska
2, Grosuplje, tel. 761-211, faks 762-533,
soba št. 221.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): z javnim razpisom za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 20. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): pri ocenjevanju ponudb so bili
upoštevani kriteriji, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji: ponudbena cena in reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT, d.d., Slovenska 58,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacijskega omrežja na območju zazidalnega
načrta TOC III v Grosupljem.
7. Pogodbena
vrednost:
33,370.980,54 SIT (ponudbena vrednost
z DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 58,335.316,86 SIT, 33,370.980,54
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000.
Občina Grosuplje
Št. 40305-130/00
Ob-39848
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Grosuplje, kont. oseba Irena Šulc, Kolodvorska
2, Grosuplje, tel. 761-211, faks 762-533,
soba št. 221.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): z javnim razpisom za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 20. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): pri ocenjevanju ponudb so bili
upoštevani kriteriji, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji: ponudbena cena in reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Javno komunalno podjetje
Grosuplje, d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vodovodnega omrežja na območju zazidalnega načrta TOC III v Grosupljem.
7. Pogodbena vrednost: 11,528.019,70
SIT (ponudbena vrednost z DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,136.458,63 SIT, 11,528.019,70
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000.
Občina Grosuplje
Ob-39870
1. Naročnik, poštni naslov: Kmetijski poskusni center Jable, Loka, Grajska 1, 1234
Mengeš.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: (utemeljitev izbire) izbrani ponudnik je v postopku ocenjevanja dosegel najvišje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Saning International d.o.o.
Kranj, Ul. Mirka Vadnova 1.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzdrževalna in obnovitvena dela na gradu
Jable, ki so bila razpisana.
7. Pogodbena vrednost: 78,410.040
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najnižje in najvišje ponudbe: 78,410.040 SIT, 105,105.600 SIT.
11. 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80-81 z dne 15. 9. 2000,
Ob-35236.
Kmetijski poskusni center Jable
Mengeš
Ob-39913
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Radovljica, Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica, faks 04/531-46-84.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, rokovna izvedba, reference ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PUV Nizke in vodne gradnje, Celje, d.d.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja sekundarne
kanalizacije v starem delu naselja Vrbnje.
7. Pogodbena
vrednost:
14,798.672,29 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,549.195 SIT, 12,805.442,44 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000,
Ob-36917.
Občina Radovljica

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

Št. 462-02/159-00/0510-0901 Ob-39611
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska 55,
Ljubljana, 01/478-39-00 in 01/478-39-05.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 20. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference,
– cena rednega servisnega vzdrževanja
avtomobilov,
– cena dela na uro v primeru okvare,
– rok za prevzem avtomobila na redni
servis oziroma v popravilo,
– rok za izvršitev rednega servisnega
vzdrževanja,
– rok za izvršitev popravila v primeru
okvare v primeru, da so rezervni deli na
zalogi,
– možnost uporabe nadomestnega enakovrednega avtomobila v času rednega servisnega vzdrževanja in popravila,
– oddaljenost od sedeža carinskega urada oziroma Generalnega carinskega urada.
Merilo pod 1. alineo “reference” predstavlja 10% vrednosti. Merilo pod 2. alineo
“cena rednega servisnega vzdrževanja avtomobilov” predstavlja 30% vrednosti. Merilo pod 3. alineo “cena dela na uro v primeru
okvare” predstavlja 20% vrednosti. Merilo
pod 4. alineo “rok za prevzem avtomobila
na redni servis oziroma v popravilo” predstavlja 10% vrednosti. Merilo pod 5. alineo
“rok za izvršitev rednega servisnega vzdrževanja” predstavlja 10% vrednosti. Merilo pod
6. alineo “rok za izvršitev popravila v primeru okvare v primeru, da so rezervni deli na
zalogi” predstavlja 10% vrednosti. Merilo
pod 7. alineo “možnost uporabe nadomestnega enakovrednega avtomobila v času
rednega servisnega vzdrževanja in popravila” predstavlja 5% vrednosti. Merilo pod 8.
alineo “oddaljenost od sedeža carinskega
urada oziroma Generalnega carinskega urada” predstavlja 5% vrednosti.
Ponudnik je prejel:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do vključno 5,000.000 SIT 5 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do vključno 10,000.000 SIT 6 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do vključno 12,000.000 SIT 7 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do vključno 15,000.000 SIT 8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do vključno 20,000.000 SIT 9 točk in
– za vsako predloženo referenco v
vrednosti nad 20,000.000 SIT 10 točk.
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Ponudnik je lahko prejel za predložene
reference največ 100 točk.
Cena rednega servisnega vzdrževanja
avtomobilov se je preračunala v točke po
naslednji formuli:
Cena rednega servisnega vzdrževanja v
točkah =
minimalna cena rednega servisnega
vzdrževanja x 100
ponujena cena rednega servisnega
vzdrževanja.
Najnižja cena je dobila največje število
točk.
Cena dela na uro v primeru okvare se je
preračunala v točke po naslednji formuli:
Cena dela na uro v primeru okvare v
točkah =
minimalna cena dela na uro v primeru
okvare x 100
ponujena cena dela na uro v primeru
okvare.
Najnižja cena je dobila največje število
točk.
Ponudnik je prejel:
– za rok za prevzem avtomobila na redni
servis oziroma v popravilo do 24 ur 100 točk,
– za rok za prevzem avtomobila na redni
servis oziroma v popravilo od 25 do 48 ur
75 točk,
– za rok za prevzem avtomobila na redni
servis oziroma v popravilo od 49 do 72 ur
50 točk
– za rok za prevzem avtomobila na redni
servis oziroma v popravilo od 73 do 96 ur
25 točk.
Ponudnik je prejel:
– za rok za izvršitev rednega servisnega
vzdrževanja v 8 urah 100 točk,
– za rok za izvršitev rednega servisnega
vzdrževanja od 9 do 24 ur 75 točk,
– za rok za izvršitev rednega servisnega
vzdrževanja od 25 do 36 ur 50 točk,
– za rok za izvršitev rednega servisnega
vzdrževanja od 37 do 48 ur 25 točk.
– Ponudnik je prejel:
– za rok za izvršitev popravila v primeru
okvare v primeru, da so rezervni deli na
zalogi, v 8 urah 100 točk,
– za rok za izvršitev popravila v primeru
okvare v primeru, da so rezervni deli na
zalogi, od 9 do 24 ur 75 točk,
– za rok za izvršitev popravila v primeru
okvare v primeru, da so rezervni deli na
zalogi, od 25 do 48 ur 50 točk,
– za rok za izvršitev popravila v primeru
okvare v primeru, da so rezervni deli na
zalogi,od 49 do 72 ur 25 točk.
Ponudnik je prejel za možnost nadomestila uporabe enakovrednih strojev oziroma
opreme v času rednega servisnega vzdrževanja in popravila 100 točk. V primeru, da
tega naročniku ne nudi, je prejel 0 točk.
Ponudnik je prejel:
– za oddaljenost od sedeža carinskega
urada oziroma Generalnega carinskega urada do 5 km 100 točk,
– za oddaljenost od sedeža carinskega
urada oziroma Generalnega carinskega urada od 6 do 10 km 75 točk,
– za oddaljenost od sedeža carinskega
urada oziroma Generalnega carinskega urada od 11 do 15 km 50 točk,
– za oddaljenost od sedeža carinskega
urada oziroma Generalnega carinskega urada od 16 do 30 km 25 točk,
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– za oddaljenost od sedeža carinskega
urada oziroma Generalnega carinskega urada nad 31 km 0 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Avtohiša Malgaj, d.o.o., Gabrsko 30b, 1420 Trbovlje – PSC Ljubljana,
Tržaška 108.
6. Vrsta in količina dodeljenih del: vzdrževanje avtomobilov blagovne znamke

Renault za Carinski urad Ljubljana in Generalni carinski urad.
7. Pogodbena vrednost: 330.000,85
SIT za Carinski urad Ljubljana, 84.880,32
SIT za Generalni carinski urad.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

Razpisana
lokacija

Blagovna
znamka

Vrednost
najvišje ponudbe

Vrednost
najnižje ponudbe

CU Celje
CU Jesenice
CU Jesenice
CU Koper
CU Ljubljana
CU Ljubljana
CU Ljubljana
CU Maribor
CU Maribor
CU Maribor
CU Maribor
CU Maribor
CU Murska Sobota
GCU
GCU
GCU
GCU
GCU
GCU

Renault
Renault
Subaru
Renault
Renault
Volkswagen
Opel
BMW
Renault
Subaru
Nissan
Fiat
Renault
Renault
Volkswagen
Audi
Subaru
Opel
Fiat

179.636,45 SIT
175.212,03 SIT
32.734,52 SIT
379.479,10 SIT
542.887,98 SIT
71.076,72 SIT
16.249,45 SIT
104.125,00 SIT
703.230,50 SIT
267.869,00 SIT
122.332,00 SIT
82.943,00 SIT
375.472,37 SIT
164.404,60 SIT
22.298,22 SIT
49.757,47 SIT
23.240,70 SIT
21.723,45 SIT
25.624,30 SIT

/
/
/
/
330.242,85 SIT
/
/
/
/
/
/
/
/
84.880,32 SIT
/
/
/
/
/.

11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: za
vzdrževanje avtomobilov za potrebe ostalih
carinskih uradov in blagovnih znamk avtomobilov se ne izbere noben ponudnik, ker
naročniku po pregledu in ocenjevanju nista
ostali popolni ponudbi vsaj dveh ponudnikov, kar je v skladu s prvim odstavkom 41.
člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97). Naročnik bo za preostale razpisane lokacije in blagovne znamke avtomobilov oddal javno naročilo z neposredno pogodbo, kar je v skladu s četrtim odstavkom
41. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97).
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 100 z dne 27. 10. 2000.
Carinska uprava Republike Slovenije
Su 36/00-2
Ob-39662
1. Naročnik, poštni naslov: Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 9, Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 21. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, reference pri izvajanju tovrstnih del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Varnost Maribor, d.d., Ljubljanska 9, Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: fizično
in tehnično varovanje poslovnih prostorov.
7. Pogodbena vrednost: a) fizično varovanje: 1.200 SIT za uro varovanja in 15.000
SIT mesečno za obhodno varovnaje, b) tehnično varovanje: 16.000 mesečno.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: a) fizično varovanje 1.400 SIT in 1.200
SIT za uro varovanja, b) tehnično varovanje
28.838 SIT in 12.556 SIT mesečno.
11., 12.
Okrožno sodišče na Ptuju
Št. 78/4/00
Ob-39844
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. člen ZJN).
3. Datum izbire: 18. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik je moral izpolnjevati
vse izločitvene kriterije in ponuditi najnižjo
končno vrednost predračuna.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: naročnik je dodelil naročilo izvedbe storitev: fotokopiranje in razmnoževanje za
obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001,
naslednjemu ponudniku kot najugodnejšemu:
1. Kovač & Vibor, d.n.o., Čobečeva
10, 2311 Hoče.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: fotokopiranje in razmnoževanje.
7. Pogodbena vrednost: 8,829.971 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,997.437 SIT, 8,829.971 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 1. 9. 2000, Ob-34569.
Splošna bolnišnica Maribor
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Št. 66/2/00
Ob-39847
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. člen ZJN).
3. Datum izbire: 18. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik je moral izpolnjevati
vse izločitvene kriterije in ponuditi najnižjo
končno vrednost predračuna.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: naročnik je dodelil naročilo izvedbe storitev: varovanje premoženja (fizično in
tehnično varovanje premoženja) za obdobje
od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001, naslednjemu ponudniku kot najugodnejšemu:
1. Varnost Maribor, d.d., Ljubljanska
9, 2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: varovanje premoženja (fizično in tehnično
varovanje premoženja).
7. Pogodbena vrednost: 33,358.080 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 33,358.080 SIT, 33,358.080 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 1. 9. 2000, Ob-34570.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 77/1/00
Ob-39852
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 16. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in najnižja končna vrednost predračuna.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za izvedbo storitev: gradbena, obrtniška in inštalacijska
vzdrževalna dela se za posamezne skupine
prizna, v obdobju od 1. 1. 2001 do 31. 12.
2001, naslednjim ponudnikom:
– skupina 2 – zidarstvo:
– Zidarstvo Vocovnik Silvester, s.p.,
Lackova 17a, Maribor,
– Zidarstvo Vocovnik Herman, s.p.,
Lackova 17a, 2000 Maribor,
– Gradis Nova, d.o.o., Gregorčičeva
28/a, 2000 Maribor,
– Granit, d.d., Titova c. 87, 2310 Slovenska Bistrica,
– Ivan Štukelj, s.p., Mariborska 33,
2314 Zg. Polskava;
– skupina 3 – keramičarstvo:
– Pečarstvo in keramičarstvo Lešnik
Jože, s.p., Ritoznoj 54, 2310 Slovenska
Bistrica,
– Granit, d.d., Titova c. 87, 2310
Slovenska Bistrica,
– Daktil, d.o.o., Ul. bratov Greifov
18, 2000 Maribor;
– skupina 4 – tapetništvo:
– Tis Udovčič Alojzija, s.p., Šentilj
115/b, 2212 Šentilj,
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– Tapetništvo Ivan Lipej, s.p., Lackova 41/b, 2000 Maribor;
– skupina 5 – talne obloge:
– Aktual, d.o.o., Ul. Pohorskega bataljona 27, 2000 Maribor,
– A & Rebellion, d.o.o., Meljska c.
37, 2000 Maribor;
– skupina 6 – elektroinštalaterstvo:
– Šoba Franc, s.p., Spodnji Gaj 48,
2331 Pragersko,
– Apl, d.o.o., Ob potoku 9, 2319
Poljčane,
– Elektra, d.d., Kočevarjeva ul. 11,
2000 Maribor,
– Elektro Tabga, d.o.o., Radovanova
2, 2000 Maribor,
– Tames, d.o.o., Ormoška 14, 2250
Ptuj;
– skupina 7 – kleparstvo:
– Kleparstvo Tisaj Valentin, s.p., Kurirčkova 11, 2204 Miklavž,
– Esotech, d.d., Preloška c. 1, 3320
Velenje,
– Koležnik Robert, s.p., Tiha ul. 12,
2000 Maribor,
– PMP, d.o.o., Lušečka vas 64, 2319
Poljčane;
– skupina 8 – inštalaterstvo (vodovod in
centralno ogrevanje):
– IMP Montaža Maribor, d.d., Špelina ul. 2, 2000 Maribor,
– Esotech, d.d., Preloška c. 1, 3320
Velenje,
– Tames, d.o.o., Ormoška 14, 2250
Ptuj,
– Zvonko Gamjner, s.p., Sele pri Polskavi 15, 2331 Pragersko;
– skupina 9 – ključavničarstvo:
– Ključavničarstvo Anton Lavrenčič,
s.p., Obrežna 55, 2000 Maribor,
– Esotech, d.d., Preloška c. 1, 3320
Velenje,
– Granit, d.d., Titova c. 87, 2310 Slovenska Bistrica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: gradbena, obrtniška in inštalacijska vzdrževalna dela:
2. zidarstvo,
3. keramičarstvo,
4. tapetništvo,
5. talne obloge,
6. elektroinštalaterstvo,
7. kleparstvo,
8. inštalaterstvo (vodovod in centralno ogrevanje),
9. ključavničarstvo.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 27.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca:
– naročnik bo vse ponudnike (velja za
skupino 4), ki jim je priznal sposobnost, za
drugo in tretje obdobje pozval k dostavi predračunov, za prvo obdobje pa veljajo cene
iz ponudb,
– naročnik bo na podlagi sklepa (velja za
skupine 2, 3, 5, 6, 7, 8 in 9) o priznanju
sposobnosti za izvedbo storitev: GOI vzdrževalna dela, št. S-GOI/2000-II, z dne 16.
10. 2000, pozval ponudnike, naj predložijo
predračun,
– naročnik bo izbral izvajalca po merilu:
najnižja končna vrednost predračuna,

– na skupino 1 – slikopleskarstvo, se je
prijavil samo ponudnik Slikar, d.d., Prešernova 26/a, 2000 Maribor, zato se razpis za
to skupino ponovi.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 76-77 z dne 25. 9.
2000, Ob-34252.
13.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 73/5/00
Ob-39853
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 25. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik je moral izpolnjevati
vse izločitvene kriterije in ponuditi najnižjo
končno ceno.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za izvedbo storitev: neurgentni prevozi bolnikov se prizna,
za obdobje 12 mesecev, in sicer od 1. 1.
2001 do 31. 12. 2001, naslednjima ponudnikoma:
1. Santra, d.o.o., Hrastje 6, 2341
Limbuš,
2. Dava, d.o.o., Gasilska 3, 2352
Selnica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: neurgentni prevozi bolnikov (prevozi bolnikov
med zdravstvenimi zavodi in dislociranimi
enotami bolnišnice, spremstvo bolnikov ter
sprejem in predaja dokumentacije).
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik bo oba ponudnika, ki jima je priznal
sposobnost, za drugo in tretje obdobje pozval k dostavi predračunov, za prvo obdobje
pa veljajo cene iz ponudb.
Naročnik bo izbral izvajalca po merilu:
najnižja končna cena.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 78 z dne 1. 9. 2000,
Ob-34568.
13.
Splošna bolnišnica Maribor

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-39871
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. čle-
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nu zakona o javnih naročilih: 4. točka prvega odstavka 55. člena ZJN.
3. Datum izbire: 22. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je ekskluzivni
zastopnik edinega proizvajalca specialnih filtrov.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ipros, d.o.o., Cesta v Gorice 30, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– 10 kosov filter vložkov 6 mikronov,
250 GPM,
– 20 kosov filter vložkov 25 mikronov, 35 GPM.
7. Pogodbena vrednost: 21,217.400
SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,217.400 SIT, 21,217.400 SIT.
11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

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. 039-1/00-3115/00
Ob-39628
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa – po 1.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
naročnik se je odločil oddati javno naročilo
z neposredno pogodbo brez javnega razpisa na podlagi prve alinee 1. točke 55.
člena zakona o javnih naročilih, ker pogodbena vrednost ne presega zneska, ki
je določen za posamezno proračunsko
obdobje v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna.
3. Datum izbire (datum sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika): 17. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): varovanje izključnih pravic
(poseganje v aplikacijo v garanciji) in cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ascent, sistemske integracije, d.o.o., Teslova 30, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izdelava programskega vmesnika v trajanju 20 dni.
7. Pogodbena vrednost: 712.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: izvajalec nima podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 712.000 SIT.

11.
12. Številka objave razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije: javnega razpisa ni
bilo.
Ministrstvo za finance
Ob-39715
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko
planiranje, Dunajska 47, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 7. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 10. 11.2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): javno naročilo se odda zaradi
razlogov, ki jih naročnik ni mogel predvideti in jih ni mogoče pripisati ravnanju naročnika in ki ne dopuščajo, da se upoštevajo
roki za izvedbo javnega razpisa. Razlogi za
oddajo javnega naročila z neposredno pogodbo so posledica zahtev investitorja
(DARS d.d.).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Panprostor, Institut za urejanje prostora, d.o.o., Zarnikova 11, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izdelava nove meje lokacijskega načrta
vzdolž celotne trase (odmik 20–30 m
od cestnega telesa) in prenos te meje v
prostorske sestavine planskih aktov Mestne občine Novo mesto in Občine Škocjan.
7. Pogodbena vrednost: 496.944 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 496.944 SIT.
11.
Ministrstvo za okolje in prostor
Urad za prostorsko planiranje

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

Popravek
Ob-40009
Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, Rakeževa ul. 8, Šmarje pri Jelšah, popravlja in
dopolnjuje javni razpis s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za dobavo živil in materiala za prehrano, čistil in ekstra lahkega
kurilnega olja, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 101 z dne 6. 11. 2000, Ob-38084, v
naslednji točki:
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 12. 2000 ob 9. uri, v sejni sobi Doma
upokojencev Šmarje pri Jelšah.
Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah

Ob-39716
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Center za zdravljenje bolezni otrok,
kontaktna oseba Urbančič Magdalena dr.
med., Šentvid pri Stični 44, tel.
01/78-87-450, faks 01/78-87-470.
2. (a) Kraj dobave: Center za zdravljenje
bolezni otrok, Šentvid pri Stični.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. kruh in pekovski izdelki:
2,819.863 SIT,
2. mleko
in
mlečni
izdelki:
4,755.736 SIT,
3. meso
in
mesni
izdelki:
9,779.032 SIT,
4. perutnina in izdelki iz perutnine: 6,629.644 SIT,
5. ribe: 867.327 SIT,
6. jajca: 772.800 SIT,
7. sadje in zelenjava A: 1,688.253
SIT,
8. sadje in zelenjava B: 7,638.099
SIT,
9. splošno prehrambeno blago:
14,485.736 SIT,
10. zamrznjeni izdelki: 1,345.198
SIT.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
50,781.688 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 36 mesecev,
začetek 1. februar 2001 do 31. 1. 2004.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za dobavo:
Center za zdravljenje bolezni otrok, kontaktna oseba nada Mikelj, Šentvid pri Stični
44, 1296 Šentvid pri Stični, tel.
01/78-87-450.
(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek plačila je 5.950 SIT
(v ceni je vračunan DDV) na blagajni ali na
žiro račun št. 50130-603-56138 APP Grosuplje.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
27. 12. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Center za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični.
Zaprte kuverte morajo biti jasno označene z:
– napisom “Ponudba – živila”,
– številko Uradnega lista RS in naslovom naročnika,
– na hrbtni strani pa mora biti označen
naslov pošiljatelja.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 1. 2001
ob 9. uri na naslovu Center za zdravljenje
bolezni otrok, Šentvid pri Stični 44, Šentvid
pri Stični, sejna soba.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki bodo
obveščeni o izidu javnega razpisa v roku 8
dni od javnega odpiranja ponudb oziroma
26. 1. 2001 v Uradnem listu RS.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki, ki jim bo priznana
sposobnost (41. člen ZJN) in najnižja cena.
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8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, da lahko sodelujejo v
postopku (41. člen ZJN):
– originalno ali overjeno kopijo veljavne
registracije, če je ponudnik kmet pa veljavno potrdilo o statusu kmeta, ki na dan objave ni starejše od 30 dni (lahko kopija
originalnega dokumenta),
– izjavo:
– da ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– da ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila,
– da nudi 45 dnevni plačilni rok,
– da nudi dostavo fco Center za
zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični
– razloženo,
– da bo ob vsaki spremembi cen dostavljal nove cenike,
– potrdilo APP oziroma davčnega organa, da ima poravnane davke, takse in prispevke, določene z zakonom, ki na dan
objave razpisa ni starejše od 30 dni (lahko
kopija originalnega dokumenta),
– potrjen obrazec BON 1 in BON 2 ali
BON 3, če je ponudnik kmet, pa potrdilo
banke, pri kateri ima odprt žiro račun. Dokumenti na dan objave razpisa ne smejo
biti starejši od 30 dni (lahko kopija originalnega dokumenta),
– izjavo: – odzivni čas 24 ur in dobava
blaga do 7. ure zjutraj pri skupinah blaga:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. kruh in pekovski izdelki,
3. meso in mesni izdelki,
4. perutnina in izdelki iz perutnine,
– poreklo mesa
1. meso in mesni izdelki,
– finančno zavarovanje: bančna garancija za resnost ponudbe je potrebna, če je
ponudba po sklopu oziroma več sklopih
večja od vrednosti 25,000.000 SIT.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek se izvaja po 17. členu in
51. členu ZJN (Ur. l. RS, št. 39/00).
10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera o naročilu ni bila objavljena, ker to ni potrebno.
Center za zdravljenje bolezni otrok
Šentvid pri Stični
Št. 244
Ob-39722
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor,
tel.
02/48-06-100,
faks
02/47-13-157.
2. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev
Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva cesta
9, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano za obdobje 12 mesecev. Okvirne
količine so razvidne iz razpisne dokumentacije.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
140,000.000 SIT
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Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo blaga po posameznih skupinah.
Skupine:
I. kruh in pekovsko pecivo,
II. mlevski izdelki in testenine,
III. sadje in zelenjava – sveža, jajca
IV. jabolka,
V. mleko in mlečni izdelki,
VI. zamrznjena zelenjava,
VII. zamrznjeni izdelki,
VIII. meso in drobovina,
IX. mesni izdelki,
X. perutninsko meso,
XI. splošno prehrambeno blago.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 3.
2001 do 28. 2. 2002, oziroma 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva cesta 9,
tajništvo, tel. 02/48-06-100, med 9. in
12. uro, po enodnevni predhodni najavi po
faksu in priložitev dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 27. 12. 2000
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT na ŽR št.
51800-603-31434, s pripisom »za prehrambeno blago – javni razpis«.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 12. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom upokojencev Danice
Vogrinec Maribor, Čufarjeva cesta 9, 2000
Maribor, tajništvo.
Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom »Ponudba – ne odpiraj«, z navedbo številke Uradnega lista RS,
razpisno skupino blaga in naslovom ponudnika.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 12. 2000
ob 13. uri, na naslovu naročnika: Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva cesta 9, sejna soba, I. nadstropje.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je
predmet razpisa in ima za opravljanje te
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti:
– 41., 42. člen ZJN (Uradni list RS, št.
39/00),
– kriteriji določeni z razpisno dokumentacijo,
– cena.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika je Anita
Lilek, tel. 02/48-06.100.
10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena, ker
to ni potrebno.
Dom upokojencev
Danice Vogrinec Maribor

Javni razpisi
Ob-40002
Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, objavlja
javni razpis
z zbiranjem ponudb
za nakup 39.394 navadnih imenskih delnic družbe Tobačna, družba za upravljanje
podjetij, d.d., Tobačna 5, Ljubljana, matična številka 5791979, (naprej Družba). Ponujene delnice predstavljajo 40,21% vseh
delnic družbe.
Glavna dejavnost Družbe je upravljanje s
holding družbami.
Pogoji za sodelovanje v razpisu:
1. Na razpisu lahko sodelujejo domače
in tuje pravne in fizične osebe. Ponudba se
lahko nanaša le na odkup celotnega ponujenega paketa delnic.
2. Ponudnikom bo omogočen pogovor
z vodstvom družbe in dostop do potrebne
dokumentacije in informacij za pripravo ponudbe. Pisna pooblastila za obisk družbe
bo, v dogovoru s potencialnimi kupci, posredovala Slovenska razvojna družba, d.d.
3. Od zainteresiranih ponudnikov pričakujemo, da bodo v svojih ponudbah navedli
predvsem sledeče elemente:
– ceno,
– način, rok in zavarovanje plačila kupnine,
– poslovno in finančno bonitetno poročilo ponudnika,
– dokazilo o plačilu varščine za resnost
ponudbe v višini 50.000.000,00 SIT. Varščina se nakaže na ŽR Slovenske razvojne
družbe št. 50102-627-7001, s pripisom:
“varščina za ponudbo za Tobačno, d.d.”.
4. Za pravočasne se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na Slovensko razvojno družbo, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, najkasneje do 22. 12. 2000 do 12. ure, in sicer v
zaprti kuverti s pripisom “Ne odpiraj, za javno zbiranje ponudb –Tobačna, d.d.”.
5. Prispele ponudbe bo ocenila posebna
komisija za oceno in izbor najugodnejšega
ponudnika. Ponujena cena in plačilni pogoji
za odkup delnic bodo najpomembnejši kriterij
za oceno ponudb. Odločitev o izboru najugodnejšega ponudnika sprejme Uprava SRD.
6. Izbranega najugodnejšega ponudnika
se pisno obvesti o izbiri, ostale ponudnike
pa, da njihova ponudba ni bila izbrana. Varščina se upošteva pri plačilu kupnine. Ponudnikom, katerih ponudba ni bila izbrana,
se vplačana varščina, brez obresti, vrne v
roku 10 dni po prejemu obvestila, da njihova ponudba ni bila izbrana.
7. Prodajalec na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti pogodbe o prodaji delnic
družbe Tobačna, družba za upravljanje podjetij, d.d., Tobačna 5, Ljubljana, z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom.
Za morebitne dodatne informacije v zvezi s to objavo se obrnite na Slovensko razvojno družbo, d.d., Ljubljana, Dunajska
160, po tel. 01/ 58-94-830 ali po telefaksu 01/58-94-839, na Franca Hermana
Šimnovca.
Slovenska razvojna družba,
d.d., Ljubljana
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Št. 4816
Ob-40003
Na podlagi 19. člena zakona o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95) objavljamo
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnine
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 589-73-00, faks 589-73-47.
2. Predmet javnega razpisa:
a) odprodaja skladišča;
b) kraj: Železniki, območje gospodarske
družbe Alples Železniki;
c) vrsta nepremičnine: celotna skladiščna hala, parc. št. 30/5, poslovna stavba
2.196 m2, dvorišče 34 m2, zemlj. knjižni
vložek št. 933, k.o. Studeno, Železniki;
d) nepremičnina se odprodaja v celoti,
po sistemu videno – kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnin in
stroške prepisa plača kupec.
3. Izhodiščna cena znaša 129,300.000
SIT. Cenitev nepremičnine je pripravil sodno zapriseženi cenilec za gradbeništvo.
4. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
5. Pogodba o prodaji nepremičnine mora biti sklenjena v roku 5 dni od prejema
obvestila o izboru z izbranim ponudnikom.
Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o
prodaji nepremičnine, šteje, da odstopa od
pogodbe. V tem primeru se kavcija ne vrača.
Pogodba mora biti sklenjena v petnajstih
delovnih dneh po odpiranju ponudb.
6. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na ŽR 50101-603-402300.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
7. Višina kavcije: pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne cene na ŽR
50101-630-402300.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti.
8. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerajnc,
tel. 589-73-17.
9. Predložitev ponudb
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 15. 12. 2000 do 12. ure.
Ponudbe se označi: “Ponudba za nakup
skladišča v Železnikih – ne odpiraj”.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiran žiro račun,
– sklep o registraciji v Republiki Sloveniji, ter pooblastilo osebi za zastopanje na
odpiranju ponudb za pravne osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 12. 2000 ob 9. uri, v sejni sobi, VII.
nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod RS za blagovne rezerve
Ob-39834
Na podlagi odloka o proračunu Občine
Ajdovščina za leto 2000 (Uradni list RS,
št. 30/00) ter pravilnika o dodeljevanju
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva
(Uradni list RS, št. 73/00 in 91/00), v nadaljevanju pravilnik, Občina Ajdovščina objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izvedbe pilotnih
projektov, namenjenih razvoju
stacionarnega turizma in dodatne
turistične ponudbe na kmetijah
I. Na javni razpis se lahko prijavijo: fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko
dejavnost, pod pogojem, da ležijo kmetijska zemljišča, ki jih obdelujejo in investicije,
ki se izvajajo in s katerimi kandidirajo za
dodeljevanje sredstev po tem javnem razpisu, na območju občine Ajdovščina.
Fizične osebe morajo izpolnjevati vsaj
enega izmed naslednjih pogojev:
– nosilec kmetijske dejavnosti je pokojninsko in invalidsko zavarovan iz kmetijstva,
– kmetija je aktivna: za aktivno se šteje
tista kmetija, ki ima najmanj 0,5 ha kmetijskih obdelovalnih zemljiščin ima mladega
gospodarja ali nosilca kmetijske dejavnosti
(starost do 35 let).
II. Ime in sedež uporabnika: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina.
III. Sredstva se dodeli v nepovratni obliki
za namen sofinanciranja izvedbe pilotnih
projektov za razvoj stacionarnega turizma in
dodatne turistične ponudbe, ob izpolnjevanju pogojev iz I. točke tega razpisa, v okvirni
višini 10 mio SIT.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– dejavnost mora zagotoviti polno zaposlitev vsaj enemu družinskemu članu,
– objekti, ki so predmet investicije, morajo zagotavljati izvajanje dejavnosti v skladu
z veljavnimi zakoni in predpisi,
– pravnomočno dovoljenje za gradnjo je
pridobljeno v letih 1998, 1999 ali 2000,
– izdelan okvirni program trženja storitev
oziroma proizvodov (po dokončanju investicije),
– izdelan poslovni načrt investicije po
metodi kmetijske svetovalne službe,
– izdelan finančni načrt dokončanja investicije z oceno potrebnih vlaganj in dinamiko koriščenja sredstev.
Prijavo na razpis se vloži na posebnem
obrazcu, ki se ga dobi na sedežu Občine
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina.
Vlogi mora biti priloženo:
– dokazilo o stalnem prebivališču (potrdilo matičnega urada o stalnem prebivališču
ali fotokopija osebne izkaznice),
– fotokopija delavske knjižice za fizične
osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovane iz kmetijstva,
– registracijske listine družbe za poslovne subjekte,
– posestni list za vsa kmetijska zemljišča,

– izpolnjen obrazec iz razpisne dokumentacije,
– izjava, da bo dejavnost zagotavljala polno zaposlitev vsaj enemu družinskemu članu,
– pravnomočno dovoljenje za gradnjo s
projektno dokumentacijo,
– poslovni načrt investicije po metodi
kmetijske svetovalne službe, ki vsebuje tudi
finančni načrt dokončanja investicije z dinamiko koriščenja sredstev ter program trženja storitev in proizvodov,
– izjava o prisotnosti potrebne infrastrukture in znamenitosti,
– izjava o prilagodljivosti in preusmeritvi
naložbe spremenjenim razmeram na trgu,
– izjava o finančnem stanju prosilca z
ustreznimi dokazili (že najeti krediti, prihodki).
IV. Kriteriji in merila za ocenjevanje prispelih vlog:
– delež lastnih sredstev (ta kriterij se
ocenjuje na podlagi določil poslovnega načrta, za delež lastnih sredstev investitorja se
vzame procentualno razmerje med vrednostjo investicije in deležem investitorja pri izvedbi celotne investicije, višji delež lastnih
sredstev pomeni višje število točk),
– faznost izvedbe oziroma stopnja realizacije investicije (ta kriterij se ocenjuje na
podlagi določil finančnega načrta, iz katerega je razvidno, do katere faze je investicija
izvedena, višja faza že izvedene investicije
prinese višje število točk),
– prisotnost potrebne infrastrukture ter
naravnih, kulturnih in drugih znamenitosti
(ta kriterij se ocenjuje na podlagi ogleda
komisije, s katerim se oceni dostop do objekta, lega objekta, parkirišča, bližina naravnih, kulturnih in drugih znamenitosti, itd.,
višja ocena prinese višje število točk),
– število ležišč za goste (ta kriterij se
ocenjuje na podlagi podatkov projektne dokumentacije dovoljenja za gradnjo, višje število ležišč prinese višje število točk, število
ležišč mora biti v skladu z normativi določenimi za opravljanje te dejavnosti na kmetijah),
– pričakovano število gostov in predvideni ekonomski učinek naložbe (ocenjuje
se na podlagi določil poslovnega načrta in
programa trženja, boljša ocena donosnosti
pomeni višje število točk),
– prilagodljivost naložbe razmeram na trgu, v okviru kmetijske dejavnosti (ta kriterij
se ocenjuje na podlagi ocene komisije in
izjave prosilca, ali je investicija take vrste,
da jo je v primeru spremenjenih razmer na
trgu možno preusmeriti v drugo dejavnost v
okviru kmetijske dejavnosti in s kakšnimi
stroški),
– dokumentirano finančno stanje investitorja (boljše finančno stanje pomeni višje
število točk),
– raznovrstnost in obseg obstoječe in
predvidene ponudbe.(ta kriterij se ocenjuje
na podlagi podatkov iz poslovnega načrta in
izdelanega programa trženja, raznovrstnejša ponudba prinese višje število točk).
Najboljša ocena za posamezen kriterij je
5 točk, najslabša pa 1 točka. Ocena posameznega kriterija po vsaki posamezni vlogi
se izračuna po metodi linearne interpolacije. Posamezen kriterij, ki ga ni mogoče oceniti, prejme 0 točk. V izbor se uvrstijo samo
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tisti projekti, ki na ocenjevanju prejmejo vsaj
70% vseh možnih točk. Vsi ocenjevalni kriteriji so enakovredni. Pri izboru posameznega pilotnega projekta se upošteva tudi
prostorsko razpršenost projektov, tako da
se izbere enako število najboljših projektov
iz posameznih delov občine. V ta namen je
območje občine razdeljeno na 3 dele:
– 1. del obsega: Batuje, Brje, Črniče,
Ravne, Gojače, Malovše, Kamnje, Potoče,
Selo, Šmarje, Vrtovče, Vrtovin in Zavino;
– 2. del obsega: Ajdovščino, Dobravlje,
Dolenje, Cesto, Grivče, Gaberje, Lokavec,
Male Žablje, Plače, Planino, Skrilje, Stomaž,
Tevče, Ustje, Velike Žablje in Vipavski Križ;
– 3. del obsega: Bela, Budanje, Col,
Dolga Poljana, Gozd, Križna Gora, Kožmani, Kovk, Malo Polje, Otlica, Podkraj, Predmeja, Višnje, Vodice, Žapuže in Žagolič.
Komisija za pripravo predloga investicij v
kmetijstvu izda na osnovi ogleda ter mnenja
Kmetijske svetovalne službe mnenje. Negativno mnenje komisije je izločilni kriterij.
Mnenje komisije se upošteva tudi pri pripravi predloga prejemnikov sredstev.
V. Stopnja sofinanciranja: stopnja sofinanciranja pilotnih projektov po tem razpisu
znaša največ do 50% vrednosti nedokončanega dela investicije, vendar ne več kot 3
mio SIT za posamezen pilotni projekt.
VI. Dodelitev in izplačilo sredstev: sredstva po tem razpisu se dodeli na podlagi
pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje in razvoj kmetijstva (Uradni list RS,
št. 73/00, 91/00) ter določb postopka oddaje subvencij, posojil in državnih pomoči,
pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 13/00). Prejemnik prejme sredstva po
pravnomočnosti izdanega sklepa o odobritvi sredstev ter po podpisu pogodbe.
VII. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do najkasneje 31. 5. 2001.
VIII. Rok v katerem morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev po tem razpisu: vloge po tem razpisu morajo biti predložene na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6/a, Ajdovščina, osebno ali priporočeno po pošti, do najkasneje 20. 12.
2000 v zapečatenem ovitku, označenim z:
“Ne odpiraj – Prijava razpis – pilotni projekti”. Na ovitku mora biti naveden tudi popoln
naslov prosilca.
IX. Datum odpiranja vlog in rok, v katerem bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa: prispele vloge bo strokovna komisija odprla 21. 12. 2000 na sedežu Občine Ajdovščina, prosilci bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni od dneva
odpiranja vlog.
X. Prosilci morajo k vlogi priložiti vso z
tem razpisom zahtevano dokumentacijo, komisija pa lahko zahteva dostavitev dodatne
dokumentacije.
XI. Način dodeljevanja in obveznosti prejemnika sredstev so določene s pravilnikom
o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva (Uradni list RS, št. 73/00 in
91/00).
Občina Ajdovščina
Št. 2
Ob-39608
Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
objavlja
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razpis posojil
za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Mestni občini Nova
Gorica, Občini Brda, Občini
Miren-Kostanjevica in Občini
Šempeter-Vrtojba
Višina razpisanih sredstev 110,000.000
SIT.
Sredstva so namenjena za posojila fizičnim in pravnim osebam, ki so posojilno sposobne in opravljajo gospodarske dejavnosti
na območju vseh štirih občin s številom zaposlenih do 50.
Pogoj za pridobitev sredstev je, da ima
prosilec sedež podjetja oziroma obratovalnice na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Miren-Kostanjevica ali Občine Šempeter-Vrtojba ter da tudi
investicija poteka na območju teh občin.
Samostojni podjetniki in kmetje morajo imeti stalno bivališče na območju navedenih
občin.
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo:
– proizvodne enote malega gospodarstva,
– enote, ki povečujejo zaposlovanje,
– enote, ki uvajajo sodobne tehnologije,
– enote, ki uvajajo inovativne postopke,
– enote, ki uvajajo energetsko varčne in
ekološko čiste proizvodnje,
– enote, ki pospešujejo razvoj kmetijstva
in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
Nameni za katere se dodeljujejo dolgoročna posojila:
– nakup opreme,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov,
– nakup licence, patenta in drugih pravic.
Sklad bo dodeljeval posojila pod naslednjimi pogoji:
1. vsi investitorji morajo imeti med viri
financiranja najmanj 30% lastnih sredstev,
2. prosilec lahko vloži vlogo za posojilo v
višini najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT,
3. letna obrestna mera je 2%,
4. znesek posojila se veže na srednji
tečaj Banke Slovenije za nemško marko na
dan koriščenja posojila,
5. doba vračanja posojila je 5 let po
preteku 1 letnega moratorija na odplačilo
glavnice,
6. odplačevanje posojila bo polletno,
8. pred koriščenjem posojila bo prosilec
posojilo ustrezno zavaroval z eno od navedenih oblik zavarovanja (zavarovanje pri zavarovalnici, bančna garancija, v posebnih
primerih tudi druge oblike zavarovanja),
9. nova posojila se ne odobrijo za refundacijo že odobrenih kreditov.
Za pridobitev posojila je potrebna naslednja dokumentacija:
1. prijavni obrazec (dobite na sedežu
sklada);
2. vloga, ki vsebuje:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov
podjetnika ali družbe in dejavnost,
– davčno številko, matično številko, ime
kontaktne osebe, telefon,
– št. žiro računa in naziv poslovne banke,
– opis dejavnosti,
– opis in predračunsko vrednost investicije,

– finančno konstrukcijo celotne investicije,
– znesek zaprošenih sredstev in namen
porabe,
– pričakovane učinke investicije - tržna
analiza,
– plan prilivov in odlivov za dobo kreditiranja,
– število zaposlenih in planirane nove zaposlitve;
3. dokazila o registraciji in finančnem
poslovanju;
a) gospodarske družbe:
1. izpis sklepa o vpisu družbe v sodni
register, ki ni starejši od enega meseca,
2. fotokopija obvestila o identifikaciji in
razvrstitvi po dejavnosti za poslovni subjekt
(Statistični urad RS),
3. fotokopija zaključnega računa za preteklo leto (statistični podatki iz bilance stanja in bilance uspeha),
4. popisni list dobljenih posojil,
5. podatki o poslovanju med letom (iz
bilance uspeha in bilance stanja),
6. poročilo BON 2, ki ga izda Agencija
za plačilni promet ali bonitetno mnenje banke,
7. fotokopija podpisnega kartona Agencije za plačilni promet;
b) samostojni podjetniki:
1. fotokopija priglasitvenega lista-(obrazec 1/1 in 1/2 ) in obrazca OPP
(overjeni podpisi oseb, pooblaščenih za
zastopanje),
2. za vse prosilce, ki opravljajo obrtno
dejavnost fotokopija obrtnega dovoljenja,
3. fotokopija davčne napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto s prilogami (bilanca stanja, bilanca uspeha, popisni list dobljenih posojil),
4. zadnja odločba DURS-a o davku na
dohodek iz dejavnosti,
5. potrdilo DURS-a o premoženjskem
stanju,
6. potrdilo o plačanih davkih;
c) kmetje:
1. potrdilo DURS-a o premoženjskem
stanju,
2. potrdilo DURS-a o plačanih davkih,
3. pisno mnenje pospeševalne službe
oziroma svetovalne službe o predvideni
uspešnosti investicije,
4. dokazila glede na vrsto investicije:
– pri nakupu opreme predračun ali račun ali kupoprodajna pogodba,
– pri nakupu poslovnih prostorov kupoprodajna pogodba,
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov gradbeno dovoljenje ali priglasitev del
ter predračun investicije oziroma račun,
– pri nakupu patenta, licence in drugih
pravic kupoprodajna pogodba.
Rok za prijavo je odprt od dneva objave
razpisa do dneva porabe sredstev.
Upravni odbor bo vloge obravnaval enkrat mesečno. Prosilci bodo o odločitvi
Upravnega odbora sklada pismeno obveščeni najkasneje v roku 8 dni od dneva
odločitve.
Nepopolnih vlog sklad ne bo obravnaval.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobijo prosilci na sedežu sklada oziroma po telefonu 33-50-173 in
33-50-150.
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Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov: Sklad za razvoj malega gospodarstva
Goriške, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, z
oznako “razpis posojil”.
Sklad za razvoj
malega gospodarstva Goriške
Št. 2
Ob-39609
Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške-Garancijski sklad, Trg E. Kardelja 1,
Nova Gorica (v nadaljevanju: SMG Goriške-GS) objavlja v sodelovanju z Novo KBM,
d.d., Področje Nova Gorica, Kidričeva 11
(v nadaljevanju: banka) in Banko VIPA d.d.,
Erjavčeva ul. 2, Nova Gorica (v nadaljevanju: banka)
razpis
za dodelitev dolgoročnih kreditov ter
garancij za dolgoročne kredite za
projekte malega gospodarstva v Mestni
občini Nova Gorica, Občini Brda,
Občini Kanal, Občini
Miren-Kostanjevica in Občini
Šempeter-Vrtojba
Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov banke v višini
300,000.000 SIT, za katere bo SMG Goriške-GS dodeljeval garancije v višini 50% od
zneska posameznega kredita.
1. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki in gospodarske družbe, ki ustrezajo merilom za male gospodarske družbe
po 51. in 72. členu zakona o gospodarskih
družbah in imajo sedež dejavnosti na območju občin ustanoviteljic sklada (Nova Gorica, Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica in Šempeter-Vrtojba) in kmetje s stalnim bivališčem
na območju navedenih občin. Na razpis se
lahko prijavijo tudi prosilci, ki niso komitenti
navedenih bank.
2. Pogoji dodeljevanja
2.1 Dolgoročni krediti:
– prosilec lahko vloži vlogo za kredit v
višini najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT,
– obrestna mera znaša za kredite z:
– odplačilno dobo 3 leta in polletnim
moratorijem
na
odplačilo
glavnice
TOM+2,56% na letni ravni,
– odplačilno dobo 5 let in enoletnim
moratorijem na odplačilo glavnice TOM
+2,63% na letni ravni,
– v skladu z odločitvijo kreditojemalca se
lahko krediti odobrijo tudi brez moratorija,
– stroški banke 0,5% od zneska odobrenega kredita enkratno,
– odplačevanja kredita bo trimesečno,
predčasno odplačilo kredita ni možno,
– prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev,
– prosilec zavaruje prejeti kredit pri banki z garancijo SMG Goriške–GS v višini
50%, preostalih 50% pa v skladu s pogoji
banke.
2.2. Garancija:
– vloga za kredit je hkrati vloga za garancijo,
– garancija ne more presegati 50% vrednosti kredita, odobrenega pod pogoji v točki 2.1. tega razpisa,
– prosilec zavaruje prejeto garancijo
SMG Goriške z različnimi oblikami zavaro-
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vanja v odvisnosti od stopnje tveganosti naložbe.
3. Prednostni kriteriji za dodelitev kreditov in garancij
Prednost pri dodelitvi kreditov in garancij bodo imeli prosilci, ki:
– opravljajo proizvodno dejavnost,
– povečujejo zaposlovanje,
– uvajajo sodobne tehnologije,
– uvajajo inovativne postopke,
– uvajajo energetsko varčne in ekološko
čiste proizvodnje,
– z boljšo boniteto,
– zagotavljajo večji delež lastnih sredstev.
4. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije:
– nakup opreme,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov,
– ureditev in opremljanje zemljišča za
gradnjo poslovnih prostorov.
Novi krediti se ne odobrijo za refundacijo že odobrenih bančnih kreditov.
5. Vsebina vloge za dodelitev sredstev je
razvidna iz obrazca: “Vloga za dodelitev kredita in garancije”, ki jo prosilci dobijo na:
– SMG Goriške-GS, Trg E. Kardelja 1,
Nova Gorica, IV. nadstropje/soba št. 28,
– Novi KBM, d.d., Področje Nova Gorica, Kidričeva 11, Sektor naložb/soba
št. 301 (gospodarske družbe),
– Novi KBM, d.d., Področje Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, Oddelek žiro računov in kreditiranja malega gospodarstva
(samostojni podjetniki, kmetje),
– Banki VIPA d.d., Erjavčeva ul. 2, Nova
Gorica, Sektor bančne operative in Sektor
poslovanja z občani.
Vloge morajo biti izpolnjene na originalnem obrazcu in oddane skupaj z zahtevano
dokumentacijo.
Za pridobitev kredita je potrebna naslednja dokumentacija:
1. vloga za pridobitev kredita (obrazec),
2. poslovni načrt oziroma investicijski
program za investicije nad 3 miljone SIT,
3. plan prilivov in odlivov za obdobje kreditiranja za investicije do 3 miljone SIT,
4. dokazila glede na vrsto investicije:
– pri nakupu opreme (pred)račun ali kupoprodajna pogodba,
– pri nakupu poslovnega prostora overjena kupoprodajna pogodba,
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov: gradbeno dovoljenje ali priglasitev
del in dokazilo o lastništvu (zemljiškoknjižni
izpisek ali dolgoročna najemna pogodba s
soglasjem lastnika za izvajanje obnovitvenih
del) ter (pred)račun investicije oziroma pogodba z izvajalcem gradbenih del,
– pri ureditvi in opremljanju zemljišča:
lokacijsko dovoljenje in potrdilo o lastništvu,
5. pred odobritvijo posojila, dokumentacija za zavarovanje kredita.
Pred/račun oziroma pogodbo predloži
prosilec pred koriščenjem kredita.
Poleg zgoraj navedene dokumentacije
morajo prosilci dostaviti še:
A) gospodarske družbe:
– izpis sklepa o vpisu družbe v sodni
register, ki ni starejši od enega meseca,
– kopijo obvestila o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti za poslovni subjekt (Statistični urad Republike Slovenije),

– podpisni karton Agencije za plačilni
promet,
– zaključni račun za preteklo leto (bilanca uspeha, bilanca stanja),
– poročilo BON-3, ki ga izda Agencija za
plačilni promet,
– podatke o poslovanju med letom (iz
bilance uspeha oziroma bilance stanja);
B) samostojni podjetniki:
– priglasitveni list – obrazec 1/1 in 1/2
in obrtno dovoljenje za vse prosilce, ki
opravljajo obrtno dejavnost,
– potrdilo o premoženjskem stanju,
– licenco (za avtoprevoznike),
– kopijo davčne napovedi za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, z vsemi prilogami (bilanca stanja,
bilanca uspeha),
– zadnjo odločbo DURS o davku na dohodek iz dejavnosti,
– potrdilo DURS o dobičku v preteklem
letu ter o plačanih davkih;
C) kmetje:
– potrdilo DURS o katasterskem dohodku,
– potrdilo DURS o plačanih davkih,
– pisno mnenje pospeševalne oziroma
svetovalne službe o predvideni uspešnosti
investicije,
– potrdilo o dohodku preko zadruge ali
druge kooperantske organizacije,
– potrdilo o premoženjskem stanju.
6. Koriščenje kredita bo dokumentarno.
7. Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev.
8. Obravnava vlog
Kolikor vloga ne vsebuje zahtevane dokumentacije oziroma ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 1. točke razpisa se zavrne. Odbor za izdajo garancij sklada in kreditni odbor banke bo obravnaval vloge enkrat mesečno. SMG Goriške–GS bo pisno seznanil
prosilca s skupno odločitvijo pristojnih organov v osmih dneh po sprejemu odločitve.
Vse informacije v zvezi z razpisom lahko
dobijo prosilci na sedežu:
– SMG Goriške-GS, tel. 335-01-73, ga.
Lozar in tel. 335-01-50, ga. Štucin,
– NKBM, d.d., Področje Nova Gorica,
tel. 331-72-99, g. Marušič (za gospodarske družbe) in tel. 333-42-63, g. Lahajnar
(za samostojne podjetnike in kmete),
– Banke VIPA, d.d., tel. 338-50-00, ga.
Volčič in ga. Makarovič.
Vloge skupaj z dokumentacijo pošljite na
naslov: Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, z oznako “razpis kreditov in garancij”.
Sklad za razvoj
malega gospodarstva Goriške
Garancijski sklad
Št. 15405-0001/00
Ob-39624
Na podlagi 44. in 47. člena zakona o
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92,
56/92, 13/93, 1/99 in 41/99 ter odločb
Ustavnega sodišča RS), 5. člena pravilnika
o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/97 in 57/99),
sklepa Občinskega sveta občine Ivančna
Gorica o razpisu javnega natečaja za podelitev koncesije za opravljanje storitev pomoči družini na domu – socialna oskrba na
domu, št. 15405-0001/00 z dne 25. 10.
2000 in 30. člena statuta Občine Ivančna
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Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99) objavlja župan Občine Ivančna Gorica
javni natečaj
za podelitev koncesije za opravljanje
storitev pomoči družini na domu –
socialna oskrba na domu
1. Koncedent: Občina Ivančna Gorica,
Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica.
2. Predmet koncesije: opravljanje storitev pomoč družini na domu – socialna oskrba na domu (dalje: socialna oskrba na domu).
Opis storitve: storitve socialne oskrbe
na domu se lahko izvajajo v skladu s pogoji,
ki jih predpisuje pravilnik o standardih in
normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99 in
28/99).
3. Obseg storitve: razpisuje se koncesija za opravljanje storitev socialna oskrba na
domu uporabnikom v skladu s sklepom
št. 15405-0001/00 z dne 25. 10. 2000.
4. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: Občina Ivančna Gorica.
5. Uporabniki storitev, za katere se razpisuje koncesija: uporabniki storitev socialna oskrba na domu so osebe, navedene v
točki 1b 6. člena pravilnika o standardih in
normativih socialnovarstvenih storitev.
6. Začetek in čas trajanja koncesije: začetek koncesije je 1. 7. 2001. Koncesija
se podeljuje za dobo petih let.
7. Viri financiranja storitev: proračun Občine Ivančna Gorica in uporabniki storitev.
Za tisti del, za katerega so plačniki upravičenci sami, so lahko oproščeni plačila storitev v skladu s tretjim odstavkom 100. člena zakona o socialnem varstvu in odlokom
o organizaciji in izvajanju pomoči družini na
domu – socialna oskrba na domu in merilih
za določanje plačil storitev, ki ga bo do
začetka izvajanja koncesije sprejel pristojni
organ Občine Ivančna Gorica.
8. Način plačila za opravljene storitve:
način plačila opravljenih storitev se uredi s
koncesijsko pogodbo na enak način kot to
velja za plačilo storitev, ki jih opravljajo javni
zavodi.
Cene storitev določi koncesionar v soglasju z Občino Ivančna Gorica in v skladu s
pravilnikom o metodologiji za oblikovanje
cen socianovarstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 10/94, 22/94, 82/94 in 37/95).
9. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: na natečaj se lahko prijavijo pravne
in fizične osebe, ki opravljajo vse storitve, ki
so predmet koncesije.
Koncesionarji so lahko pravne osebe,
vpisane v sodni ali drug ustrezen register in
zasebniki, vpisani v register zasebnikov pri
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
Pravne osebe morajo izpolnjevati pogoje, ki jih predpisuje 60. člen, fizične osebe
pa pogoje, ki jih predpisujeta 65. in 66.
člen zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 1/99 in
41/99 ter odločb Ustavnega sodišča RS).
Koncesionar mora za opravljanje razpisane dejavnosti izpolnjevati kadrovske pogoje, ki jih določata zakon o socialnem varstvu in pravilnik o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev.
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Koncesionar mora za opravljanje razpisane dejavnosti izpolnjevati tehnične pogoje v skladu z veljavno zakonodajo (uporabno
dovoljenje).
Koncesionar mora predložiti izdelan podroben program dela izvajanja storitve, ki je
predmet koncesije, iz katerega bo razvidno
da lahko zagotavlja kakovostno izvajanje storitve. Storitve morajo biti finančno ovrednotene.
10. Vrste dokazil, ki jih mora predložiti
koncesionar:
– dokazilo sodišča ali drugega pristojnega organa o registraciji,
– priglasitveni list pristojne davčne uprave ali drug izkaz o ponudnikovem finančnem stanju – BON obrazec,
– davčno številko,
– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po
standardni klasifikaciji dejavnosti,
– odločbo pristojnega ministra o izpolnjevanju minimalnih tehničnih, kadrovskih
in drugih pogojih za delo ali:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za
strokovne delavce in strokovne sodelavce v
skladu s 56., 69. in 70. členom zakona o
socialnem varstvu, ki bodo izvajali storitve,
ki so predmet koncesije,
– dokazila o lastništvu prostorov z
zemljiškoknjižnim izpiskom (in katastrskim
načrtom) oziroma dokazila o najemu ustreznih prostorov (uporabno dovoljenje),
– dokazila o razpolaganju s potrebno
opremo za opravljanje storitve, ki je predmet koncesije,
– program dela, iz katerega bo razvidna ciljna populacija, oblika in obseg izvajanja storitve, število uporabnikov, metode
dela,
– potrdila, s katerimi bo dokazoval reference za opravljanje storitve,
– predlagani izračun cene storitev.
11. Rok za prijavo na natečaj: prijave na
natečaj je potrebno poslati v zaprti ovojnici
na naslov: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica, s pripisom:
“Prijava za koncesijo – ne odpiraj”, najkasneje do 5. 1. 2001.
12. Kriteriji za izbiro koncesionarja so:
– potrebe po zagotavljanju storitve na določenem teritorialnem območju,
– reference o dosedanjem delu s populacijo, ki ji je namenjena storitev,
– kvaliteta in realnost predloženega programa izvajanja storitev z vidika kadrov, organizacije dela, tehničnih pogojev in metod
dela,
– število uporabnikov storitve,
– druge morebitne ugodnosti in storitve,
ki jih koncesionar nudi uporabnikom,
– cena.
13. Rok za izbiro med ponudbami je
6. 3. 2001.
14. O izbiri koncesionarja bo odločil župan z odločbo, ki jo bo izdal najkasneje v
15 dneh po prejemu poročila komisije. V
roku 15 dni po vročitvi odločbe vsem ponudnikom bo izbranemu koncesionarju predložen predlog pogodbe o koncesiji.
15. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki
dobijo na upravi Občine Ivančna Gorica, pri
referentu
za
družbene
dejavnosti,
tel. 01/78-78-385.
Občina Ivančna Gorica

Št. 1095/00-43/10
Ob-39730
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj, na podlagi 18. in 45. člena statuta
Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 43/95
in 33/96) ter sklepa 19. seje sveta Mestne
občine Kranj z dne 15. 11. 2000 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
pisnih ponudb
1. Predmet prodaje je: nepremičnina –
poslovni prostor in pisarna na naslovu Cesta 1. maja 5, stoječi na parc. št. 157/1,
k.o. Huje; poslovni prostor v kleti v izmeri
68,26 m2 in pisarna v pritličju v izmeri
31,84 m2.
Izklicna cena 9,739.781 SIT za poslovni
prostor in 4.405.110,30 SIT za pisarno.
2. Ponudba mora vsebovati:
– naziv ponudnika in njegov točen naslov,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe, izpis iz
sodnega registra za pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v RS ali priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačilu varščine,
– ponujeno ceno,
– plačilne pogoje,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
vse razpisane pogoje.
Prepozno predložene, nepravilno označene ali nepopolne ponudbe komisija pri
izbiri ne bo upoštevala.
3. Ponudbe je potrebno poslati priporočeno ali osebo vročiti na naslov: Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, v zapečateni kuverti z oznako: “Ponudba za nakup poslovnega prostora in pisarne na Cesti 1. maja 5 v Kranju”.
4. Rok za zbiranje ponudb je do vključno 19. 12. 2000 do 15. ure. Vsak ponudnik mora pred zaključenim rokom za oddajo
ponudbe položiti varščino v višini 10% od
izklicne cene na žiro račun Mestne občine
Kranj, št. 51500-630-50113, z navedbo
“varščina za javno dražbo”. Plačana varščina bo izbranim ponudnikom vračunana v
ceno, drugim pa brez obresti vrnjena v
15 dneh po izvedbi razpisa.
5. Odpiranje pisnih ponudb bo 20. 12.
2000 ob 10. uri, v sejni sobi Mestne občine
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
6. V primeru, da se za nakup nepremičnine na javni razpis javi več ponudnikov, bo
izbran tisti, ki ponudi najvišjo ceno in najkrajši rok plačila celotne kupnine.
7. Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika bo naročnik sprejel najkasneje v roku
8 dni po odpiranju ponudb. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni po sprejemu sklepa o
izbiri.
8. Pogodba o prodaji nepremičnine mora biti sklenjena najpozneje v roku 15 dni po
pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. V primeru, da se izbrani
ponudnik v 8 dneh od poziva k podpisu
pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade
varščina v korist Mestne občine Kranj.
9. Nepremičnina – poslovni prostor v
kleti na naslovu Cesta 1. maja 5, opisana v
1. točki, je obremenjena z najemnim ra-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
zmerjem. Kolikor najugodnejši ponudnik ni
najemnik, prevzema najugodnejši ponudnik pravice in obveznosti iz najemnega razmerja.
10. Kupnino za nepremičnino izbrani ponudnik poravna na žiro račun Mestne občine Kranj, št.: 51500-630-50113 najpozneje v roku 15 dni po podpisu pogodbe pri
notarju.
11. Davek na promet z nepremičninami
ter sodno takso za zemljiškoknjižni predlog
plača kupec.
12. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po popolnem plačilu kupnine in stroškov.
13. Natančnejše podatke o nepremičnini, ter ostale informacije ponudniki dobijo
na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, Kranj, pri Stanislavu Korenu,
tel. 04/23 73 157 in na Domplanu d.d.
Kranj, Bleiweisova 14, Kranj, pri Kern Petru, tel. 04/20 68 761 ali Novak Marjanu,
tel. 04/20 68 765.
Mestna občina Kranj
Št. 796/00-43/06
Ob-39731
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj, na podlagi 18. in 45. člena statuta
Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 43/95
in 33/96) ter sklepa 19. seje sveta Mestne
občine Kranj z dne 15. 11. 2000 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
pisnih ponudb na Kidričevi 12 in 14 v
Kranju
1. Predmet prodaje je:
a) Poslovni prostor na naslovu Kidričeva
cesta 12 v Kranju v skupni izmeri 381,50
2
m s pripadajočim deležem funkcionalnega
zemljišča v skupni izmeri 411 m2.
Izklicna cena je 73,683.008,80 SIT.
b) Poslovni prostor na naslovu Kidričeva
cesta 12 v Kranju v skupni izmeri 29,60 m2.
Izklicna cena je 5.080.694,60 SIT.
c) Poslovni prostor na naslovu Kidričeva
cesta 14 v Kranju v skupni izmeri 70,30 m2
s pripadajočim deležem funkcionalnega
zemljišča v skupni izmeri 72 m2.
Izklicna cena je 13,764.338,20 SIT.
d) Poslovni prostor na naslovu Kidričeva
cesta 12 v Kranju v skupni izmeri 93,70 m2
s pripadajočim deležem funkcionalnega
zemljišča v skupni izmeri 194 m2.
Izklicna cena je 19,139.436 SIT.
e) Poslovni prostori pod a), b), c) in d)
točko.
Izklicna cena za vse štiri poslovne prostore skupaj je 111,667.477,60 SIT.
Nepremičnine pod a), b), c) in d) točko,
so obremenjene z najemnim razmerjem, zato bo najugodnejši ponudnik s pogodbo o
prodaji nepremičnine vstopil v najemno razmerje kot najemodajalec z vsemi pravicami
in obveznostmi iz najemne pogodbe.
2. Pogodba o prodaji nepremičnine mora
biti sklenjena najpozneje v roku 15 dni po
pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. V primeru, da se izbrani
ponudnik v 8 dneh od poziva naročnika k
podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je
od pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade varščina v korist Mestne občine Kranj.
3. Kupnino za nepremičnino izbrani ponudnik poravna na žiro račun Mestne obči-
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ne Kranj, št. 51500-630-50113 najpozneje v roku 15 dni po podpisu pogodbe pri
notarju.
4. Davek na promet nepremičnin ter sodno takso za zemljiškoknjižni predlog plača
kupec.
5. Varščina, ki jo morajo ponudniki poravnati na žiro račun, ki je naveden v prejšnjem členu, znaša 10% od izklicne cene
predmetne nepremičnine, ter se uspelemu
ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim
pa se vrne v roku 15 dni po izvedbi razpisa,
brez obresti.
Ponudbe morajo biti predložene v zaprti kuverti na naslov: Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj, z oznako “Ponudba
za nakup poslovnega prostora pod tč. (navesti točko, v kateri je naveden poslovni
prostor, za katerega se daje ponudba) –
ne odpiraj”, najkasneje do 19. 12. 2000
do 15. ure.
6. Ponudba mora vsebovati:
– naziv ponudnika in njegov točen naslov,
– matično številko in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe, izpis iz
sodnega registra za pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v RS ali priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačilu varščine,
– ponujeno ceno,
– plačilne pogoje,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse
razpisne pogoje.
Prepozno predložene, nepravilno označene ali nepopolne ponudbe komisija pri
izbiri ne bo upoštevala.
7. Odpiranje ponudb bo dne 20. 12.
2000 ob 9. uri v sejni sobi št. 16, Mestne
občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. Zapisnik o odpiranju bodo ponudniki prejeli v
roku 8 dni od dneva odpiranja.
8. Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika bo naročnik sprejel najpozneje v roku
8 dni po odpiranju ponudb. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni po sprejemu sklepa o izbiri.
9. Predmet prodaje bodo najprej vsi navedeni poslovni prostori skupaj, v primeru,
da javni razpis v takem obsegu ne bi bil uspešen, se bodo poslovni prostori prodajali ločeno. V primeru, da se za nakup nepremičnine na razpis javi več ponudnikov je najugodnejši, kdor ponudi višjo ceno za nepremičnino od izklicne in krajši rok plačila kupnine.
10. Natančnejše podatke o nepremičnini, ter ostale informacije ponudniki dobijo
na naslovu Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, Kranj, pri Klemenu Kastelicu, tel.
št. 04/23 73 115.
Mestna občina Kranj
Ob-39883
Občina Piran objavlja, na podlagi 8. in
31. člena statuta Občine Piran (Ur. objave
PN, št. 10)
javni razpis
za pridobitev informacije o
zainteresiranosti za izvajanje
dejavnosti “upravljanje in vzdrževanje
objekta – avtobusna postaja Lucija”
1. Razpisovalec: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.

2. Predmet razpisa: izvajanje dejavnosti
“upravljanje in vzdrževanje avtobusne postaje v Luciji”.
Objekt avtobusna postaja je objekt s funkcijo avtobusne postaje pomembnega avtobusnega postajališča (v nadaljevanju avtobusna postaja) po zakonu in podzakonskih
predpisih s področja prevozov v cestnem
prometu.
Objekt avtobusna postaja je objekt javne
infrastrukture in obsega:
– zunanje površine oziroma prostor za
sprejem in odpravo avtobusov, ki ima pokrite perone; prostore za zadrževanje potnikov in voznega osebja, za hrambo prtljage,
javne sanitarije ter prostor za delovanje (po
potrebi) prometnega urada ter
– odprte in nepokrite površine (načrt objekta je razviden iz razpisne dokumentacije).
3. Namen razpisa: pridobitev informacije o zainteresiranosti za izvajanje dejavosti
iz druge točke tega razpisa.
4. Obseg dejavnosti, ki je predmet razpisa:
a)
– sprejem in odpravo avtobusov, predvidenih z voznim redom, potnikov in prtljage,
prodajo in predprodajo vozovnic ter rezervacijo sedežev, dajanje informacij o prevozih potnikom in prevoznikom;
– sprejem in odpravo avtobusov, ki opravljajo proste prevoze v cestnem prometu;
– opravljanje vseh drugih storitev, ki so
potrebne v zvezi s prevozi za potnike in
prevoznike;
b)
– investiranje in zagotovitev vgradnje še
potrebne opreme po predlogu ponudnika
za redno delovanje avtobusne postaje ali
pomembnega avtobusnega postajališča;
– opravljanje vseh potrebnih sredstev za
gospodarjenje z objektom;
– vzdrževanje objekta in naprav ter
opreme;
– skrb za njegovo urejenost;
– vzdrževanje reda in čistoče v objektu
in pripadajočih površinah.
5. Začetek in trajanje izvajanja dejavnosti:
predviden začetek izvajanja dejavnosti je januar 2001 (oziroma takoj po zaključku izgradnje
objekta). Trajanje izvajanja dejavnosti bo določeno glede na izbrano ponudbo oziroma predložen program izvajanja dejavnosti.
6. Pogoji interesentov: Interesenti za izvajanje razpisane dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti morajo registrirani za izvajanje razpisne dejavnosti;
– biti pripravljeni na svoje stroške (vložek
interesenta) v objektu zagotoviti vso potrebno notranjo opremo za delovanje objekta;
– razpolagati s potrebnim kadrovskim
osebjem in tehničnimi sredstvi za izvajanje
dejavnosti.
7. Dokumentacija, ki jo mora interesent
predložiti:
– podatki o interesentu;
– opredeliti vire financiranja dejavnosti,
in sicer:
– iz cene storitev avtobusne postaje,
ki jo plačujejo uporabniki,
– iz sredstev za oddajo dela površin v
objektu (za izvajanje tržnih dejavnosti: npr.
agencijske dejavnosti),
– iz pristojbin za čakajoče avtobuse
na avtobusni postaji;
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– iz drugih virov;
– dokazilo, da je interesent registriran za
dejavnost, ki je predmet razpisa;
– kopijo odločbe pristojnega organa o
izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
razpisa;
– predlog cen storitev;
– predlog splošnih pogojev za poslovanje avtobusne postaje;
– reference interesenta;
– predlog programa tehnično tehnološkega razvoja Avtobusne postaje Lucija za
čas izvajanja dejavnosti;
– predložiti program izvajanja razpisne
dejavnosti in ekonomske pokazatelje gospodarjenja z objektom;
– podati izjavo, ali bi v primeru, če bi bili
na ustreznem javnem razpisu izbrani kot najboljši ponudniki, v objektu zagotovili na svoje stroške (vložek interesenta) vso potrebno
notranjo opremo za delovanje objekta in
predložiti okvirni predračun s popisom del
ter opreme.
Ponudba naj bo izdelana za delovanje
objekta kot “avtobusne postaje” in variantno
kot “pomembnega avtobusnega postajališča” v skladu s podzakonskimi akti.
8. Kriteriji za oceno ponudnika:
– opredelitev drugih virov financiranja iz
7. točke tega razpisa predvsem pa virov iz
tržnih dejavnosti in drugih virov;
– ponujena odškodnina ponudnika oziroma drugo nadomestilo ponudnika;
– program izvajanja dejavnosti, ponujena kakovost in tehnično-tehnološki in organizacijski razvoj avtobusne postaje Lucije;
– reference ponudnika.
9. Razpisna dokumentacija: za izdelavo
ponudbe lahko ponudniki prevzamejo razpisno dokumentacijo od dneva objave razpisa
naprej v prostorih Občine Piran, Urad za gospodarske dejavnosti, Tartinijev trg 2, Piran,
kontaktna oseba Tanja Franca, soba št. 11.
Razpisno dokumentacijo lahko zahtevajo do 15. 12. 2000.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Ponudniki lahko dobijo potrebne informacije in razlage za izdelavo ponudbe pri
na prej navedenem naslovu po tel.
št. 05/671-03-00 ali 05/671-03-19.
Po predhodnem dogovoru je možen tudi
ogled objekta.
10. Rok in način oddaje ponudb ter naslov: ponudniki morajo oddati pisne ponudbe z dokazili v zaprti ovojnici z oznako “Ne
odpiraj – Ponudba AP Lucija” do 29. 12.
2000, na naslov: Občina Piran, Urad za
gospodarske dejavnosti, Tartinijev trg 2,
6330 Piran ali v vložišču Občine Piran. Na
hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
11. Pomen razpisa: ta razpis ni podvržen določbam zakona o javnih naročilih in
ga ni mogoče šteti kot javno naročilo.
Tega razpisa ni mogoče šteti za javno
obljubo nagrade (z javnim razglasom dane
obljube nagrade ali razpis nagradnega tekmovanja) prav tako pa ponudnik nima pravice do povrnitve stroškov, ki jih je imel s tem
razpisom.
Ta razpis ni razpis za oddajo koncesije
za opravljanje javne gospodarske službe.
Poslanih ponudb naročnik ne bo vračal.
Poslane ponudbe postanejo last naročnika.
Občina Piran
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Št. 623-09/98-4
Ob-40093
Na podlagi prvega odstavka 47. člena
zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS,
št. 67/93, 99/99) je Vlada Republike Slovenije na 26. seji dne 29. 11. 2000 sprejela sklep, da se objavi
razpis
za dodelitev koncesije
I. Koncesija bo dodeljena za redni študij po dodiplomskem študijskem programu Okolje za pridobitev univerzitetne izobrazbe za najmanj 30 in ne več kot 45
študentov.
Dodeljevala se bo toliko časa, kolikor
traja študij ene vpisne generacije, in sicer
od študijskega leta 2001/2002.
II. Na razpis se lahko prijavi zasebni visokošolski zavod, ki:
1. je ustanovljen v skladu z zakonom o
visokem šolstvu,
2. ima po postopku, določenem z zakonom o visokem šolstvu, sprejet program, za
katerega se koncesija razpisuje,
3. je vpisan v evidenco visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za šolstvo in šport,
4. študij izvaja tako, da stroški na študenta za posamezni letnik niso večji kot so
povprečni stroški istovrstnega študijskega
področja v Republiki Sloveniji,
5. po sklenitvi koncesijske pogodbe za
redni študij ne bo zaračunaval šolnine.
III. Pisni prijavi je treba poleg dokazil o
izpolnjevanju zahtevanih pogojev priložiti:
– poimenski seznam visokošolskih učiteljev in sodelavcev v študijskem letu
2000/2001, s podatki o izobrazbi, izvolitvi
v naziv, vrsti delovnega oziroma pogodbenega razmerja, delovnem času (polni, krajši) in pedagoški obremenitvi,
– natančno statistično poročilo o študentih, vpisanih v študijskem letu
2000/2001 (po letnikih, načinu študija,
spolu, starosti, srednješolski oziroma višješolski izobrazbi, uspehu v srednji oziroma višji šoli, prehodnosti med letniki in stalnem prebivališču),
– natančne podatke o stroških študija na
visokošolskem zavodu v študijskem letu
2000/2001 (prikazane po elementih iz 5.
člena pravilnika o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu; (Ur. l. RS,
št. 40/94 in 45/98) in dosedanjih virih financiranja,
– podatke o šolnini za posamezni letnik
in morebitnih drugih prispevkih za študij v
študijskem letu 2000/2001,
– sklep pristojnega organa o tem, da študijski stroški na študenta ne bodo večji kot
je določeno v II.4 točki,
– pravila, po katerih visokošolski zavod
spremlja in ocenjuje kakovost študijskega
in raziskovalnega dela,
– podatke o predvidenem številu vpisnih
mest za 1. letnik v študijskem letu
2001/2002.
IV. Prijave: poslati jih je treba v zaprti
ovojnici s pripisom “Dodelitev koncesije” –
sprejema Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva ulica 6, 1000 Ljubljana, in sicer
osem dni po objavi razpisa.
V. Izbirni postopek bo vodila komisija,
imenovana s sklepom Vlade.

Prijavljeni bodo o izbiri obveščeni v osmih dneh po odločitvi Vlade Republike Slovenije.
VI. Z izbranim visokošolskim zavodom bo
sklenjena koncesijska pogodba najpozneje
do 1. oktobra 2001.
Vlada Republike Slovenije

Objave
delniških družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala
Ob-39659
V skladu z določilom 350. člena zakona
o gospodarskih družbah, Uprava Banke Velenje, d.d., Velenje, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
za 145,308.000 SIT od 2.122,956.000
SIT na 1.977,648.000 SIT z umikom delnic.
Sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala
je sprejela skupščina Banke Velenje, d.d.,
Velenje, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, na seji dne 30. 5. 2000, izdalo pa
ga je Okrožno sodišče v Celju pod opr. št.
Srg 2000/02394 z dne 11. 10. 2000, ki je
objavljen v Uradnem listu RS, št. 111 z dne
1. 12. 2000.
Upniki, katerih terjatve so nastale pred
objavo sklepa o zmanjšanju kapitala, lahko
v roku 6 mesecev od te objave zahtevajo
ustrezno zavarovanje za primer, če ne bi
mogli biti poplačani oziroma ustrezno zavarovani.
Banka Velenje, d.d., Velenje,
bančna skupina
Nove Ljubljanske banke
Ob-39623
Direktor družbe Iskra SSD, – servisno
storitvene dejavnosti, d.o.o., Kranj, Ljubljanska cesta 24/a, vpisana v sodnem registru
Okrožnega sodišča v Kranju, pod vložno št.
1/00346/00, z osnovnim kapitalom
470,254.000 SIT, matična številka družbe
5284422, objavljam v skladu s 454. členom ZGD na seji skupščine dne 15. 12.
1999 sprejeti
sklep
Osnovni kapital družbe Iskra SSD,
d.o.o., se zmanjša za 70,000.000 SIT, skupaj z revalorizacijo po TOM, od dneva skupščine do izplačila.
Upnike družbe Iskra SSD, d.o.o., katerih terjatve so nastale do dneva te objave v
skladu s 454. členom ZGD, pozivamo, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Iskra SSD, d.o.o.
Damijan Zore
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Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Ob-39757
Dopolnitev dnevnega reda in nasprotni
predlog
Delničar Boris Rojic, Kettejeva 19,
Ptuj, predlaga dopolnitev dnevnega reda in
nasprotni predlog skupščine delniške družbe, sklicane za dne 20. 12. 2000.
Dnevni red se dopolni z naslednjo točko
dnevnega reda:
1. Seznanitev delničarjev z namenom o
prodaji-nakupu delnic delničarjev LES, preko borznoposredniške hiše Ilirika, d.d.,
Ljubljana.
Informacijo poda predsednik uprave.
2. Pri 6. točki predlaganega dnevnega
reda, daje delničar nasprotni predlog za
imenovanje novih članov nadzornega sveta,
in to so:
– Marinič Ignac, dipl. ek., rojen 6. 7.
1950 v Mariboru, stanujoč Framska 3, Maribor, zaposlen v Mariborski hranilnici, EMŠO 0607950500516, davčna številka
77201400,
– Kostevc Robert, rojen 30. 5. 1965 v
Ptuju, zaposlen v LES, predstavnik notranjih delničarjev, stanujoč Gorišnica 14, Gorišnica, EMŠO 3005965500289, davčna
številka 10603824,
– Merc Zvonimir, ek., rojen 10. 8. 1952
v Ptuju, stanujoč Arbajterjeva ul. 7, Ptuj,
zaposlen v Paan auto, d.o.o., Ptuj, EMŠO
1008952500230,
davčna
številka
43876579.
Predlog sklepa: razrešijo se dosedanji
člani nadzornega sveta in imenujejo novi
člani in to: Marinič Ignac, Kostevc Robert in
Merc Zvonimir, za dobo štirih let.
LES Trgovina in storitve, d.d., Ptuj
uprava
Ob-39732
Dodatna predmeta
Na podlagi 286. člena ZGD predsednik
uprave Prophetes partnerska družba za financiranje in razvoj, d.d., Tržaška 132,
1000 Ljubljana, sporoča delničarjem
dodatna predmeta
Inštitut za delničarstvo, Zavod za raziskave delničarstva, Tržaška 132, 1000
Ljubljana, kot delničar Prophetes partnerske družbe za financiranje in razvoj, d.d. in
imetnik 27,16 % osnovnega kapitala oziroma več kot 1/20 osnovnega kapitala je v
zakonitem roku zahteval, na podlagi 286.
člena ZGD, da se objavi dodatna predmeta
vključno s predlogi sklepov o katerih naj
sklepa skupščina, ki je sklicana za 19. 12.
2000, in sicer:
1. Doda se nova 14. točka dnevnega reda, ki glasi: “Letno poročilo o poslovanju za
leto 1999“.
Predlog sklepa uprave: “Sprejme se letno poročilo uprave za leto 1999“.
Nadzorni svet predlaga, da skupščina
sprejme letno poročilo za leto 1999.
2. Doda se nova 15. točka dnevnega
reda, ki glasi: “Sklep o uporabi dobička za
leto 1999.“
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Predlog sklepa uprave: “Dobiček v višini
108.000 SIT ostane nerazporejen“.
Mnenje NS: “Nadzorni svet podpira predlog uprave glede uporabe dobička“.
Stališča uprave in nadzornega sveta:
Uprava se z dodatnimi predmeti in predlogi sklepov soglaša.
Nadzorni svet z dodatnimi predmeti in
predlogi sklepov soglaša.
Prophetes, d.d.
predsednik uprave
Ob-39850
Direktorica delniške družbe Elkop, trgovinsko podjetje, d.d., Koper, Ferrarska ulica 8, na podlagi statuta družbe in določil
zakona o gospodarskih družbah sklicuje
četrto skupščino
delniške družbe Elkop, d.d.,
ki bo dne 29. 12. 2000 ob 10. uri v
Ljubljani, na Železni cesti 18, v 6. nadstropju, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje njenih delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Marko Mencin, za preštevalko glasov pa Ingrid Mizgur.
Vabljeni notar je Aleksander Ternovec.
2. Obravnava in sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala s stvarnim vložkom.
Predlog sklepa: na podlagi revizijskega
poročila je skupščina sprejela sklep, da se
osnovni kapital v višini 206,263.000 SIT
poveča z izdajo navadnih imenskih delnic
druge emisije v skupni nominalni vrednosti
183,946.000 SIT, tako da povečan osnovni kapital znaša 390,209.000 SIT. Za plačilo delnic druge emisije v skupnem emisijskem znesku 436,871.750 SIT, kar znaša
2.375 SIT za eno delnico, bo družba Adriacommere, d.d., Pristaniška 8, Koper, kot
dokapitalizant, izročila družbi nepremičnino
v Ljubljani, k.o. Dravlje, št. zkv. 1791, Celovška cesta.
Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic se na podlagi razlogov, ki jih je uprava navedla v poročilu,
izključi.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
po registraciji osnovnega kapitala uskladi
besedilo statuta družbe, ki ureja višino
osnovnega kapitala.
Pravico sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo tisti delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo na dan skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo vsi tisti delničarji oziroma pooblaščenci, ki bodo svojo
udeležbo na skupščini v skladu s 9.4.3.
točko statuta družbe Elkop, d.d. pisno prijavili družbi vsaj tri dni pred skupščino. Pooblaščenci delničarjev morajo svoja pooblastila deponirati pri upravi družbe vsaj tri
dni pred skupščino. Pooblastilo mora biti
pisno in mora vsebovati ime in priimek, naslov rojstne podatke oziroma firmo in sedež
pooblastitelja in pooblaščenca.
Elkop, d.d. Koper
uprava
Ob-39746
Na podlagi 7.3. točke statuta Bača, Tovarna volnenih izdelkov, d.d., Podbrdo in

določil zakona o gospodarskih družbah,
uprava in nadzorni svet sklicujeta
4. skupščino
delniške družbe Bača TVI, d.d.,
Podbrdo,
ki bo v sredo, 3. 1. 2001 ob 8. uri, na
sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsednika skupščine izvoli Josipa Smolnikarja, za preštevalce glasov se izvolita Justo
Kosmač in Vilmo Bonča. Seji bo prisostvoval Edvard Sivec, notar iz Tolmina.
2. Sprememba osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: uprava predlaga, da se
spremeni sklep št. 4 z dne 11. 9. 2000,
tako, da se na novo glasi:
Osnovni kapital je sedaj enak
503,024.000 SIT in je razdeljen na 62.878
rednih delnic nominalne vrednosti 8.000
SIT.
Poveča se osnovni kapital družbe, in sicer za 310,704.000 SIT.
Za povečani osnovni kapital se izda
38.838 novih delnic razreda F, z enakimi
lastnostmi kot so določene v statutu družbe
za delnice razreda G in po nominalni vrednosti 8.000 SIT za delnico.
Prednostna pravica sedanjih delničarjev
do vpisa in vplačila novih delnic se izključi.
Nove delnice se vplačajo s prenosom
terjatev upnika do dolžnika.
Delnice veljajo za vplačane, osnovni kapital pa za spremenjen z dnem pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave.
Seznam upnikov, višina njihovih terjatev
do dolžnika na dan 19. 6. 2000 ter število
vplačanih delnic s strani posameznega upnika v nominalni vrednosti, je priloga št. 3
tega notarskega zapisnika.
Zaradi zaokroževanja vrednosti na novo
izdanih delnic na 8.000 SIT se razlika vknjiži kot presežek vplačanega kapitala.
Ugotovi se, da spremenjeni osnovni kapital znaša 813,728.000 SIT.
Ta sklep je sprejet pod odložnim pogojem, da bo prisilna poravnava v postopku, ki
teče pred Okrožnim sodiščem v Novi Gorici,
pod opr. št. St 10/2000, pravnomočno potrjena ter izvedeno restrukturiranje dolgov.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
predložen v pisni obliki, obrazložen in vložen v 7 dneh po objavi tega sklica.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi
pooblaščenci, ki se bodo pisno prijavili osebno ali s priporočeno pošiljko najkasneje 3
dni pred sejo skupščine.
O vsaki točki dnevnega reda se glasuje z
dvigom rok.
Gradivo je na vpogled na sedežu družbe
(pisarna KSS) do pričetka seje skupščine.
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Informacije po tel. 05/380-80-10, KSS
in EFS, ter po faksu 05/380-81-52, skupščina.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 3. 1.
2001 ob 9. uri, v sejni sobi družbe. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede
na velikost zastopanega osnovnega kapitala.
Bača, d.d.
uprava družbe
Št. 606
Ob-39744
Uprava in nadzorni svet družbe Solkanska industrija apna, d.d., Nova Gorica, na
podlagi statuta družbe in zakona o gospodarskih družbah sklicujeta
2. skupščino
družbe Solkanska industrija apna, d.d.,
Nova Gorica
Skupščina bo dne 29. 12. 2000 ob 11.
uri, na sedežu družbe v Solkanu, Cesta IX.
korpusa 106.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednico skupščine Tatjano Borjančič ter za
preštevalki glasov Magdo Antler in Katarino
Mozetič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Zdenka Gustinčič.
3. Letno poročilo družbe za leto 1999.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave skupščina sprejme letno poročilo za
leto 1999 v predloženem besedilu.
4. Uporaba in delitev dobička za leto
1999.
Predlog sklepa: nerazporejeni čisti dobiček iz leta 1996 s pripadajočo revalorizacijo se razporedi v rezervni sklad. Nerazporejeni revalorizirani dobiček iz leta 1999 v
višini 7,536.000 SIT ostane nerazporejen.
5. Imenovanje revizorja družbe za leto
1999.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja družbe za leto 2000 družbo EOS
Revizija, d.o.o., družba za revidiranje, Ljubljana.
6. Ugotovitev o prenehanju mandata člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana.
Predlog sklepa: na podlagi odstopne izjave člana nadzornega sveta Barbare Blaznik, se za novega člana izvoli Jože Funda.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na voljo pri Tatjani Borjančič
vsak delovnik od 12. do 15. ure, v času od
dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja družbe.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda. Glasovalno pravico imajo
delničarji, vpisani v knjigo delničarjev pri
KDD po stanju na dan 24. 11. 2000. Delničarji morajo svojo prisotnost na zasedanju
prijaviti pisno vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Kolikor ob
uri sklica ne bo zastopanega vsaj 15%
osnovnega kapitala družbe, se skupščina
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ponovno sestane istega dne, eno uro po
prvem sklicu (drugi sklic). Ob drugem sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Solkanska industrija apna, d.d.,
Nova Gorica
uprava

zbiranje ponudb za:
A. organiziranje in izpeljavo marketing
dejavnosti - trženje nazivov in pravic,
B. projekt celovite informacijske
tehnološke podpore,
35. Šahovske olimpiade 2002,

Št. 3071-36/00-10
Ob-39615
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 20. 11. 2000
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil,
da je nameravana priglašena koncentracija
Sparkasse Stockerau AG, Dunaj, Avstrija, in Bayerische Hypo- und Vereinsbank
AG, München, Nemčija, skladna s pravili
konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo v več korakih izvedla v tujini, osnovna transakcija pa je prevzem avstrijske Bank Austria AG, Dunaj,(v
nadaljevanju: BA), s strani nemške banke
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG,
München, (v nadaljevanju: HVB). Sparkasse Stockerau AG, Dunaj Austria, (v nadaljevanju: SpK Stk) nastopa v koncentraciji z
združitvijo z Bank Austria Creditanstalt International AG, Dunaj, Avstrija, (v nadaljevanju:
BA/CA-I), hčerinsko družbo BA, po tej fazi
pa bo lastništvo delnic v SpK Stk prešlo od
BA na HVB. Na slovenskem trgu se bo to
posledično odrazilo v prenosu delniškega
kapitala BA/CA-I v Bank Austria Creditanstalt, d.d., Ljubljana, na nemško HVB.
Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podatkov o strukturi in delovanju upoštevnih trgov
nudenja bančnih in drugih finančnih storitev, ni izkazan resen sum, da bi bila koncentracija neskladna s pravili konkurence.
Razlogi in cilji koncentracije so v skladu z
določili veljavne zakonodaje in pravili konkurence, zato Urad ni sprejel sklepa o ugotavljanju skladnosti koncentracije s pravili
konkurence.
Urad je o priglasitvi koncentracije s hkratnim zaprosilom za mnenje obvestil tudi Banko Slovenije o statusu udeleženke v postopku in na tej osnovi 14. 9. 2000 pridobil
njeno pozitivno mnenje o nameravani koncentraciji.
Urad RS za varstvo konkurence

ki se bo odvijala na Bledu v dneh od
25. oktobra do 12. novembra 2002.
A. Ponudba št. 1
Ponudba za organiziranje in izpeljavo
marketing dejavnosti Šahovske olimpiade
Bled 2002 - trženje nazivov in pravic.
Ponudnik mora predstaviti metodo in
program trženja tržnih nazivov in pravic ter
zagotoviti za organizacijo in izvedbo olimpiade iz tega naslova potrebna finančna
sredstva.
B. Ponudba št. 2
Ponudba za projekt celovite informacijske tehnološke podpore Šahovske olimpiade Bled 2002.
Ponudnik mora zagotoviti izvedbo celovite informacijske tehnološke podpore Šahovski olimpiadi Bled 2002, kar obsega programsko in materialno opremo ter podporo
najmanj v času trajanja olimpiade. Področje
obsega prikaz, beleženje, poročanje in arhiviranje šahovske igre.
Vsaka ponudba je samostojna ponudba,
ponudbeniki pa imajo možnost oddati ponudbo za eno ali obe objavljeni področji.
Ponudniki naj poleg ponudbe predložijo
še naslednje dokumente oziroma priloge:
1. podatke o ponudniku,
2. reference ponudnika s področij objavljenih vsebin,
3. dokazila o usposobljenosti,
4. dokazila o sposobnosti.
Dokazila lahko predložijo v originalu ali v
notarsko overjenih kopijah originala.
Ponudbe morajo biti izdelane v skladu z
dokumentacijo za zbiranje ponudb, ki jo zainteresirani lahko dvignete na naslovu: Šahovska zveza Slovenije, Parmova 33, Ljubljana, od 1. 12. 2000 do 22. 12. 2000, od
8. do 12. ure. Dokumentacijo je možno
dvigniti proti plačilu zneska 15.000 SIT na
žiro račun Šahovske zveze Slovenije št.:
50100-678-45099.
Rok za zbiranje ponudb je do 22. 12.
2000 do 12. ure. Ponudbe oddajte osebno ali po pošti na naslov: Šahovska zveza
Slovenije, Organizacijski odbor olimpiade
2002, Parmova 33, p.p. 3529, 1001 Ljubljana.
Odločitev o izboru bo vsem ponudnikom,
ki bodo pravočasno oddali svoje ponudbe,
pisno sporočena najkasneje v roku 15 dni
od dneva zaključka zbiranja ponudb.
Šahovska zveza Slovenije,
Organizacijski odbor olimpiade 2002

Razne objave

Ob-39863
EMO emajlirnica, metalna industrija, orodjarna, d.o.o., Celje v stečaju objavlja

Ob-39884
Šahovska zveza Slovenije, Organizacijski odbor olimpiade 2002, Parmova 33,
p.p. 3529, 1001 Ljubljana, objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje:
Nepremičnine z.k. vložek 769, k.o.
Spodnja Hudinja: parc. št. 1505/7 dvorišče površine 11 arov 82 m2, parc. št.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
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1427/2 cesta površine ca. 12 arov 40 m2
(vzhodno od delitvene črte) vse skupaj kot
celota za izklicno ceno 14,072.474 SIT.
Premoženje je podrobno opisano in ocenjeno v cenitvenem poročilu z dne 11. 11.
2000, ki ga je izdelal izvedenec in cenilec
gradbene stroke Drago Žlajpah.
Premoženje bo prodano po načelu “videno - kupljeno” na javni dražbi, ki bo v
sredo, 13. decembra 2000 ob 13. uri v
sobi št. 106/I Okrožnega sodišča v Celju.
II. Pogoji javne dražbe:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in predložijo izpisek iz sodnega registra, in fizične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije in predložijo dokazilo o
državljanstvu, ter predložijo dokazilo o plačilu varščine. Kupci ne morejo biti fizične in
pravne osebe, določene v 153. členu
ZPPSL.
Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa se izkaže z osebnim dokumentom.
Pred javno dražbo mora vsak ponudnik
plačati varščino v višini 10% izklicne cene
in jo nakazati na žiro račun stečajnega
dolžnika št. 50700-690-1814 pri Agenciji za plačilni promet Celje z navedbo “plačilo varščine za javno dražbo”. Pred začetkom javne dražbe se mora ponudnik
izkazati s potrjenim prenosnim nalogom
ali položnico.
Plačana varščina se bo kupcu vštela v
kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, pa bo vrnjena v roku treh dni po
končani javni dražbi brez obresti. Potencialnemu kupcu, ki plača varščino pa ne draži,
se varščina ne vrne ampak zapade v korist
stečajne mase.
Dražitelj, ki bo na dražbi uspel, mora
skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15
dni po opravljeni javni dražbi in plačati celotno kupnino na žiro račun stečajnega dolžnika v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe,
sicer se šteje, da je dražitelj od nakupa
odstopil, varščina pa zapade v korist stečajne mase.
Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
stečajnemu upravitelju predložitvi javno listino pristojnega organa, s katero dokazuje, da ne obstojijo dejstva in okoliščine
iz I., II. in III. odst. 153. člena ZPPSL ali
podati izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavi, da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz I., II. in III. odst. 153. člena
ZPPSL.
Poseben pogoj prodaje nepremičnin pod
I. je ohranitev služnostne pravice, kot je
določena s pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice, ki sta jo dne 6. 3. 1998 sklenili EMO, d.o.o., Celje in DEJ, d.o.o., Postojna.
Če uspešni ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal celotne kupnine v določenem roku, se prodaja razveljavi, plačano varščino pa bo stečajni dolžnik zadržal v korist stečajne mase.
Davek na promet z nepremičninami, druge dajatve, stroške sestave in overitve kupoprodajne pogodbe, stroške geodetske
odmere in druge stroške, povezane s prenosom lastništva mora plačati kupec.

Kupljene stvari bodo kupcu izročene v
last in posest po plačilu celotne kupnine.
Pregled cenitvenga poročila oziroma
ogled premoženja, ki se prodaja, je možen na sedežu stečajnega dolžnika po
predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem Hudej Zvonimirom, Spominska
16, Celje, tel. 03/541-75-05 ali GSM
041/705-697.
III. Pravila javne dražbe:
1. Dražbo vodi stečajni upravitelj.
2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino
in to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu.
3. Zastopnik dražitelja mora predložiti
pooblastilo.
4. Dražitelji lahko dvigajo ceno za najmanjši znesek 500.000 SIT.
5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno, oziroma predkupni upravičenec, če takšno ceno izenači.
7. Dražba je končana 10 minut po najvišji ponudbi.
8. Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče vložiti dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe.
9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj.
10. Premoženje proda stečajni upravitelj po navodilih in pod nadzorstvom predsednika stečajnega senata (čl. 154/I
ZPPSL).
EMO, d.o.o. – v stečaju
Celje
Št. 384
Ob-39742
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju: Urad) na podlagi tretjega odstavka 151. člena Zakona o
avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list
RS, št. 21/95 – v nadaljevanju: ZASP) na
zahtevo za izdajo dovoljenja za kolektivno
uveljavljanje avtorskih pravic, ki jo je vložil
Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in
proizvajalcev fonogramov Slovenije, Komenskega 12, 1000 Ljubljana, Slovenija,
izdaja

Ob-39629
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg 2000/01388 vpisalo začetek
redne likvidacije Križevske opekarne,
d.o.o., Boreci 49, Križevci pri Ljutomeru.
Likvidacijski upravitelj poziva upnike, da
prijavijo svoje terjatve na naslov likvidacijskega dolžnika, v roku 30 dni od te objave.
Hkrati se poziva dolžnike, da dolgove do
likvidacijske družbe poravnajo v istem roku.
Križevske opekarne, d.o.o.,
v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Branko Zidar
Št. 50
Ob-39745
Na podlagi 105. člena statuta IZS objavlja Inženirska zbornica Slovenije
inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih
inženirjev pri IZS, ki so že prejeli
sklepe:
ES

PI

A-0932

Babnik Mravlja Meta, univ.
dipl. inž. arh.
Vodušek Iztok, univ. dipl. inž.
arh.
Omerza Janez-Martin, univ.
dipl. inž. arh.
Blatnik Dušan, univ. dipl. inž.
arh.
Sedej Maksimilijan, univ. dipl.
inž. arh.
Mekina Marjana, univ. dipl. inž.
arh.
Berlot Igor, univ. dipl. inž. arh.
Zupan Zvone, univ. dipl. inž.
arh.
Kranjc Mihael, univ. dipl. inž.
arh.
Končar Dušan, univ. dipl. inž.
arh.
Zadravec Janko, univ. dipl. inž.
arh.
Novšak Marjeta, univ. dipl. inž.
arh.
Podboj Marsela, univ. dipl. inž.
kraj. arh.
Rozman Fattori Irena, univ.
dipl. inž. kraj. arh.
Dešnik Stanislava, univ. dipl.
inž. kraj. arh.
Wolf Gregor, univ. dipl. inž. el.
Stražišar Dino, inž. el.
Mag. Zorman Mateja, univ.
dipl. inž. el.
Česnik Borut, dipl. inž. el.
Maurovič Dana, univ. dipl. inž.
el.
Buljko Izet, univ. dipl. inž. el.
Kozoglav Anton, inž. el.
Mlasko Andrej, inž. el.
Gorenšek Gorazd, univ. dipl.
inž. el.
Čater Jure, univ. dipl. inž. el.
mag. Kifle Hailu, univ. dipl. inž.
el.
Miklavžič Rastko, univ. dipl.
inž. el.
Sušnik Janez, univ. dipl. inž.
el.
Mag. Bezjak Marjan, univ. dipl.
inž. el.

A-0933
A-0934
A-0935
A-0936
A-0938
A-0939
A-0941
A-0942
A-0943
A-0944
A-0946

dovoljenje

AK-0940

I. Zavodu za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije
se dovoli kolektivno uveljavljanje pravic na
že objavljenih fonogramih v naslednjih primerih njihovega izkoriščanja:
1. javna priobčitev fonogramov (male
glasbene pravice), vključno z javnim prenašanjem in radiodifuzno retransmisijo;
2. reproduciranje fonogramov za privatno ali drugo lastno uporabo;
3. kabelska retransmisija fonogramov,
razen pri lastnih oddajanjih RTV organizacij;
4. dajanje v najem fonogramov;
5. reproduciranje in javne priobčitve fonogramov v okviru propagandnih sporočil,
ki trajajo do 60 sekund.
II. Dovoljenje za kolektivno uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v zvezi z reproduciranjem fonogramov s tonskim snemanjem za privatno
ali drugo lastno uporabo se nanaša samo
na razdeljevanje nadomestil med upravičene avtorje.
Urad RS za intelektualno lastnino

AK-0937
AK-0945
E-1197
E-1198
E-1199
E-1200
E-1201
E-1202
E-1203
E-1205
E-1206
E-1207
E-1208
E-1209
E-1210
E-1211
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ES

PI

E-1212
G-1369

Rukavina Branko, inž. el.
Kratnar Janez, univ. dipl. inž.
grad.
Kralj Vinko, inž. grad.
Bijelić Damir, inž. grad.
Botolin Jožef, inž. grad.
Cvikl Ferdinand, inž. grad.
Drev Tomaž, univ. dipl. inž.
grad.
Križnik Jurij, inž. grad.
Veršnak Karl, univ. dipl. inž.
grad.
Blazina Jakob, univ. dipl. inž.
grad.
Gorišek Janez, univ. dipl. inž.
grad.
Nemec Bogdan, univ. dipl. inž.
grad.
Štosir Stanko, inž. grad.
Mesner Bogomir, inž. grad.
Mesner Rudolf, inž. grad.
Prof. dr. Kržič Franc, univ.
dipl. inž. grad.
Ajdnik-Bici Melita, inž. grad.
Labus Milorad, inž. grad.
Vrbnjak Marjan, inž. grad.
Bačun Albin, univ. dipl. inž.
grad.
Lamovšek Tomaž, inž. grad.
Murgelj Matjaž, inž. grad.
dr. Jecelj Ivan, univ. dipl. inž.
grad.
Zelenik Andrej, inž. grad.
Žogan Simoneta, inž. grad.
Zupanc Tone, univ. dipl. inž.
grad.
Sapač Boris, univ. dipl. inž.
grad.
Kalazić Jozo, inž. grad.
Pivec Gorazd, univ. dipl. inž.
str.
Klemenčič Franc, dipl. inž. str.
Golob Jožef, inž. str.
Škerl Marko, inž. str.
Glavač Franc, univ. dipl. inž.
str.
Korošec Tomaž, univ. dipl. inž.
str.
Ačko Franc, univ. dipl. inž. str.
Udovč France, inž. str.
Debevec Igor, univ. dipl. inž.
str.
Gruden Branko, univ. dipl. inž.
str.
Tubaković Branko, univ. dipl.
inž. metal.
Repše Jože, univ. dipl. inž.
kem. tehnol.
Banovec Milan, univ. dipl. inž.
kem. tehnol.
dr. Recelj Anton Ignacij, univ.
dipl. inž. fiz.
mag. Zaletel-Mišmaš Valentina,
univ. dipl. inž. farm.
Ostanek Janez, univ. dipl. inž.
kem. tehnol.
mag. Žerajić Cvetka, inž. kem.
tehnol.
Černe Katarina, univ. dipl. inž.
kem.
Vehovar Franc, univ. dipl. inž.
kem. tehnol.
Bračič-Železnik Branka, univ.
dipl. inž. geol.
Šporin Jurij, univ. dipl. inž. rud.

G-1828
G-1923
G-1924
G-1925
G-1926
G-1927
G-1928
G-1929
G-1930
G-1931
G-1932
G-1933
G-1934
G-1935
G-1936
G-1937
G-1938
G-1939
G-1940
G-1941
G-1942
G-1943
G-1944
G-1945
G-1946
G-1947
S-1032
S-1033
S-1034
S-1035
S-1036
S-1037
S-1038
S-1039
S-1040
S-1041
T-0566
T-0567
T-0568
T-0569
T-0570
T-0571
T-0572
T-0573
TK-0372
TR-0565
TR-0564
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Obrazložitev okrajšav:
EŠ-evidenčna številka inženirjev s statusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,
S - številka v matični sekciji strojnih inženirjev,
E - številka v matični sekciji elektro inženirjev,
T - številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime
in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije
Št. 50
Ob-39747
Na podlagi 7. člen zakonaa o geodetski
dejavnosti (Ur. l. RS, št 8/00), 91. člena
statuta Inženirske zbornice Slovenije (Ur. l.
RS, št. 7/97), 15. in 40. člena (106b) sprememb in dopolnitev statuta Inženirske zbornice Slovenije (Ur. l. RS, št. 57/00) objavlja
Inženirska zbornica Slovenije
geodete
vpisane v imenik geodetov pri IZS, ki
so že prejeli sklepe:
ES

Geodeti

Geo0001 Slavko Pečnik, univ. dipl. inž.
geod.
Geo0002 Stanislav Barkovič, inž. geod.
Geo0003 Anton Tratnik, dipl. inž. geod.
Geo0004 Janez Trebušak, inž. geod.
Geo0005 Drago Štern, inž. geod.
Geo0006 Igor Slokar, inž. geod.
Geo0007 Viktor Jereb, univ. dipl. inž.
geod.
Geo0008 Irena Vrabič, univ. dipl. inž.
geod.
Geo0009 Venčeslav Pušnik, inž. geod.
Geo0010 Karmen Ucman, inž. geod.
Geo0011 Benjamin Repina, inž. geod.
Geo0012 Ivan Škedelj-Močivnik, inž.
geod.
Geo0013 Igor Skok, inž. geod.
Geo0014 mag. Edvard Mivšek, univ.
dipl. inž. geod.
Geo0015 mag. Aleš Šuntar, univ. dipl.
inž. geod.
Geo0016 Vasja Kavčič, univ. dipl. inž.
geod.
Geo0017 Marko Burger, univ. dipl. inž.
geod.
Geo0018 Polona Žveglič, inž. geod.
Geo0019 Željko Gašparinčić, inž. geod.
Geo0020 Tomaž Tratnik, inž. geod.
Geo0021 Martin Puhar, univ. dipl. inž.
geod.
Geo0022 Dominik Bovha, univ. dipl. inž.
geod.
Geo0023 Nikola Veronovski, inž. geod.
Geo0024 Tatjana Rojko, inž. geod.
Geo0025 Darko Ratej, inž. geod.
Geo0026 Margita Likar, univ. dipl. inž.
geod.
Geo0027 Desanka Ramšak, inž. geod.
Geo0028 Janez Ažman, inž. geod.
Geo0029 Matej Petrič, inž. geod.
Geo0030 Nada Miklič, inž. geod.
Geo0031 Miroslav Jurić, univ. dipl. inž.
geod.
Geo0032 Simon Dernovšek, inž. geod.

Geo0033 Tomaž Skubic, inž. geod.
Geo0034 Matjaž Grilc, univ. dipl. inž.
geod.
Geo0035 Damjan Gregorič, inž. geod.
Geo0036 Janko Černe, inž. geod.
Geo0037 Miloš Šušteršič, inž. geod.
Geo0038 Franc Gajšek, inž. geod.
Geo0039 Vili Samobor, inž. geod.
Geo0040 Igor Ilec, inž. geod.
Geo0041 Gordana Virant, inž. geod.
Geo0042 Boris Budja, inž. geod.
Geo0043 Danilo Budja, inž. geod.
Geo0044 Stojan Bošnik, inž. geod.
Geo0045 Srečko Kociper, inž. geod.
Geo0046 Jože Smrekar, univ. dipl. inž.
geod.
Geo0047 Aleksander Parkelj, univ. dipl.
inž. geod.
Geo0048 Peter Galjanič, univ. dipl. inž.
geod.
Geo0049 Miran Brumec, univ. dipl. inž.
geod.
Geo0050 Valter Podbršček, inž. geod.
Geo0051 Peter Škabar, inž. geod.
Geo0052 Martina Krajnik, univ. dipl. inž.
geod.
Geo0053 Branko Kržan, inž. geod.
Geo0054 Tomaž Pibernik, inž. geod.
Geo0055 Simona Glavič, inž. geod.
Geo0056 Marija Zajc, inž. geod.
Geo0057 Mojca Zibelnik, inž. geod.
Geo0058 mag. Matjaž Hribar, univ. dipl.
inž. geod.
Geo0059 Anton Fele, inž. geod.
Geo0060 Dušan Vićentić, univ. dipl. inž.
geod.
Geo0061 Milojka Štefane, inž. geod.
Geo0062 Iztok Požauko, univ. dipl. inž.
geod.
Geo0063 Rastko Logar, univ. dipl. inž.
geod.
Geo0064 Branko Kovač, univ. dipl. inž.
geod.
Geo0065 Dean Kordež, inž. geod.
Geo0066 Zvonimir Šilec, inž. geod.
Geo0067 Boštjan Boh, univ. dipl. inž.
geod.
Geo0068 Tadej Pfajfar, univ. dipl. inž.
geod.
Geo0069 Franci Vrhovec, univ. dipl. inž.
geod.
Geo0070 Tadeja Vengar, univ. dipl. inž.
geod.
Geo0071 Boris Umbreht, inž. geod.
Geo0072 mag. Darko Tanko, univ. dipl.
inž. geod.
Geo0073 Janez Urh, univ. dipl. inž. geod.
Geo0074 Matjaž Kos, univ. dipl. inž. geod.
Geo0075 mag. Vasja Bric, univ. dipl. inž.
geod.
Geo0076 Matjaž Accetto, inž. geod.
Geo0077 Stanislav Cerar, univ. dipl. inž.
geod.
Geo0078 Andrej Erznožnik, inž. geod.
Geo0079 Milan Tisel, inž. geod.
Geo0080 Djoko Cicmil, inž. geod.
Geo0081 Matjaž Mlinar, inž. geod.
Geo0082 Božidar Slovenc, inž. geod.
Geo0083 Branko Zupan, inž. geod.
Geo0084 Dalibor Drobnič, univ. dipl. inž.
geod.
Geo0085 Tomaž Marovt, inž. geod.
Geo0086 Frančišek Kermavnar, inž.
geod.
Geo0087 Branko Novak, inž. geod.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Obrazložitev okrajšav:
EŠ-evidenčna številka geodeta,
Geo – številka v matični geodetov.
Inženirska zbornica Slovenije
Št. 50
Ob-39748
Na podlagi 91. člena statuta Inženirske
zbornice Slovenije in na podlagi 15. in 40.
člena sprememb in dopolnitev statuta IZS:
objavlja Inženirska zbornica Slovenije
inženirje in tehnike
vpisane v posebni imenik odgovornih
projektantov pri IZS, ki so že prejeli
sklepe:
ES

IME IN PRIIMEK

A-9005
A-9006

Zekira Bajec, arh. tehnik
Tomaž Andrej Goršič, grad.
tehnik
Dušanka Hlavaty, arh. tehnik
Ratomir Vukić, arh. tehnik
Marjeta Velepec, inž. arh.
Veselin Zatezalo, inž. arh.
Janko Vlahušić, grad. tehnik
Marija Vlahušić, grad. tehnik
Marija Kustor, grad. tehnik
Aleksander Šimenc, grad. tehnik
Rok Hrovat, grad. tehnik
Roman Omerzu, grad. tehnik
Vladimir Zaluberšek, grad. tehnik
Marjan Strnad, grad. tehnik
Majda Barbarič, grad. tehnik
Miroslav Miličević, grad. tehnik
Sašo Boštjančič, grad. tehnik
Vojko Oman, grad. tehnik
Beno Kočevar, grad. tehnik
Nikola Nosan, grad. tehnik
Slavko Sedminek, grad. tehnik
Majda Toplak, grad. tehnik
Branko Kokol, grad. tehnik
Rajko Androjna, grad. tehnik
Benjamin Horvat, grad. tehnik
Pavel Brlič, grad. tehnik
Ivo Palandačič, grad. tehnik
Marinko Halužan, grad. tehnik
Ivanka Kranjčevič, grad. tehnik
Marjan Cirkvenčič, grad. tehnik
Zlatko Zupančič, grad. tehnik
Janko Jožef, inž. grad.
Janez Bele, grad. tehnik
Vida Vrček, grad. tehnik
Anton-Janez Žmuc, grad. tehnik
Sonja Smrekar, grad. tehnik
Janez Nadižar, grad. tehnik
Anica Šuštaršič, grad. tehnik
Jože Mihelič, grad. tehnik
Dijana Pavleković, grad. tehnik
Aldo Leban, grad. tehnik
Janči Šolar, grad. tehnik
Veronika Golčman, grad. tehnik
Božena Kokalj, grad. tehnik
Tomaž Jerman, grad. tehnik
Martina Savelj, grad. tehnik
Stane Lašič, grad. tehnik
Helena Ladinek, grad. tehnik
Matija Brunec, grad. tehnik
Irena Vovk, grad. tehnik
Marko Cuder, grad. tehnik
Drago Topličan, grad. tehnik

A-9007
A-9008
A-9009
A-9010
G-9072
G-9073
G-9074
G-9075
G-9077
G-9078
G-9079
G-9080
G-9081
G-9082
G-9083
G-9084
G-9085
G-9086
G-9087
G-9088
G-9089
G-9090
G-9092
G-9093
G-9094
G-9095
G-9097
G-9098
G-9099
G-9100
G-9101
G-9102
G-9103
G-9104
G-9105
G-9106
G-9107
G-9108
G-9109
G-9110
G-9111
G-9112
G-9113
G-9114
G-9115
G-9116
G-9117
G-9118
G-9119
G-9120

G-9121
G-9122
G-9123
G-9124
G-9125
G-9126
G-9127
G-9128
G-9129
G-9130
G-9131
G-9132
G-9133
G-9134
G-9135
G-9136
G-9137
G-9138
G-9139
G-9140
G-9141
G-9142
G-9143
G-9144
G-9145
G-9146
G-9147
G-9148
G-9149
G-9150
G-9151
G-9152
G-9153
G-9154
G-9155
G-9156
G-9157
G-9158
G-9159
G-9160
G-9161
G-9162
G-9163
G-9164
G-9165
G-9166
G-9167
G-9168
G-9169
G-9170
G-9171
G-9172
G-9173
G-9174
G-9175
G-9176
G-9177
G-9178
G-9179
G-9180
G-9181
G-9182
G-9183
G-9184
G-9185
G-9186
G-9187
G-9188
G-9189
G-9190
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Srečko Šupek, grad. tehnik
Boris Drašković, inž. grad.
Tihomir Čoh, inž. grad.
Mite Georgievski, grad. tehnik
Slavica Kunaver, grad. tehnik
Danica Vnučec, inž. grad.
Daniel Veselič, inž. grad.
Miroslav Kogej, inž. grad.
Kazimir-Mihael Šmuc, grad.
tehnik
Marko Uvera, inž. grad.
Majda Frangež, inž. grad.
Janez Kunšič, grad. tehnik
Željko Barbarič, grad. tehnik
Bojan Novak, grad. tehnik
Breda Kristovič, inž. grad.
Matjaž Sotenšek, inž. grad.
Jožef Rogan, inž. grad.
Bojana Kavrečič, grad. tehnik
Dušan Martinuč, grad. tehnik
Janez Kraševec, grad. tehnik
Mihael Frass, grad. tehnik
Brigita Lambizer, inž. grad.
Igor Birsa, inž. grad.
Ivan Poklar, inž. geod. komun.
Bojan Ježovnik, inž. grad.
Alojz Šarman, inž. grad.
Zdravko Eržen, inž. grad.
Jožef Bogataj, grad. tehnik
Dean Čoha, grad. tehnik
Ferdinand Tičar, grad. tehnik
Milan Zmrzlak, grad. tehnik
Franc Bajc, grad. tehnik
Darko Stajnko, grad. tehnik
Irena Selan, grad. tehnik
Andrej Selan, grad. tehnik
Marija Železnik, grad. tehnik
Tomo Kres, grad. tehnik
Darko Hrovat, inž. grad.
Viljem Govekar, inž. grad.
Anka Medved, inž. grad.
Jožica Kmetec, inž. grad.
Drago - Karel Krofl, inž. grad.
Andrej Stropnik, grad. tehnik
Franjo Greiner, grad. tehnik
Olga Zadravec Klemenčič, inž.
grad.
Jurček Kristovič, inž. grad.
Tomaž Pezdirc, grad. tehnik
Zoran Debelak, grad. tehnik
Jožef Naraks, grad. tehnik
Janez Šoba, grad. tehnik
Tone Lovšin, inž. grad.
Franc Bokal, inž. grad.
Jurij Lapi, inž. grad.
Grega Doberlet, inž. grad.
Majda Fučik, grad. tehnik
Zdenka Pahor, grad. tehnik
Magda Meglič, grad. tehnik
Metka Brodarič Bobnar, grad.
tehnik
Miran Osterman, inž. grad.
Nevenka Berus, grad. tehnik
Mateja Rojc, grad. tehnik
Darinka Uhan, grad. tehnik
Dušan Bijec, grad. tehnik
Branka Srša Kouter, grad. tehnik
Janez Horvat, grad. tehnik
Gabriela Vlaj, inž. grad.
Aleš Cerk, grad. tehnik
Marjan Franc Danev, grad.
tehnik
Franc Bizjak, grad. tehnik
Anton Žbontar, grad. tehnik

G-9191
G-9192
G-9193
G-9194
G-9195
G-9196
G-9197
G-9198
G-9199
G-9200
G-9201
G-9202
G-9203
G-9204
G-9205
G-9206
G-9207
G-9208
G-9209
G-9210
G-9211
G-9212
G-9213
G-9214
G-9215
G-9216
G-9217
G-9218
G-9219
G-9220
G-9221
G-9222
G-9223
G-9224
G-9225
G-9226
G-9227
G-9228
G-9229
G-9230
G-9231
G-9232
G-9233
G-9234
G-9235
G-9236
G-9237
G-9238
G-9239
G-9240
G-9241
G-9242
G-9243
G-9244
G-9245
G-9246
G-9247
G-9248
G-9249
G-9250
G-9251
G-9253
G-9254
G-9255
G-9256
G-9257
G-9258
G-9259
G-9260
G-9261

Vladimir Vogrin, grad. tehnik
Anton Klinc, grad. tehnik
Jerneja Koplan, grad. tehnik
Dragan Kneževič, grad. tehnik
Marjan Bohorč, grad. tehnik
Anica Teme, grad. tehnik
Anton Aškerc, grad. tehnik
Vojko - Jože Smrdelj, grad.
tehnik
Boža Česnik, grad. tehnik
Janez Korošec, grad. tehnik
Miloš Kern, grad. tehnik
Marjeta Arh, grad. tehnik
Janez Gričar, grad. tehnik
Tomaž Rigler, grad. tehnik
Marjan Kolar, grad. tehnik
Marko Kavčič, grad. tehnik
Borut Kürbus, grad. tehnik
Boris Tičar, grad. tehnik
Bojan Marinček, grad. tehnik
Bojan Granda, grad. tehnik
Terezija Sevnšek, grad. tehnik
Aleš Štefančič, grad. tehnik
Marija Podpečan, grad. tehnik
Darja Južna, grad. tehnik
Marko Mole, grad. tehnik
Veselinka Ružić, grad. tehnik
Primož Kaiser, grad. tehnik
Peter Colja, grad. tehnik
Zvonimir Borštnar, grad. tehnik
Srečko Forštnerič, grad. tehnik
Bojan Drobnič, grad. tehnik
Anton Modic, grad. tehnik
Jožef Jeretina, grad. tehnik
Viljem Hočevar, grad. tehnik
Branko Car, grad. tehnik
Miran Kurent, grad. tehnik
Franc Bartol, grad. tehnik
Ciril Rauch, grad. tehnik
Jožefa Dolinar, grad. tehnik
Nataša Kalin, grad. tehnik
Amalija Gregorič, grad. tehnik
Miran Jakhel, inž. grad.
Vladimir Kanižaj, inž. grad.
Ivan Klaneček, inž. grad.
Anton Maruša, inž. grad.
Vladimir Briški, inž. grad.
Vesna Konečnik, inž. grad.
Alenka Može, inž. grad.
Miran Nerat, inž. grad.
Nataša Rovan - Gračner, inž.
grad.
Jelko Kozjak, inž. grad.
Slavko Jeršič, inž. grad.
Janja Čotar, inž. grad.
Jože Poboljšaj, inž. grad.
Liljana Ajdič, inž. grad.
Marko Črešnik, inž. grad.
Aleksander Knežević, inž.
grad.
Veljko Gačič, inž. grad.
Danijel Srnec, inž. grad.
Jože Milič, inž. grad.
Božo Škabar, inž. grad.
Franc Nahtigal, inž. grad.
Ferid Kadič, inž. grad.
Magda Svetina Mercina, inž.
grad.
Mihael Ogorevc, inž. grad.
Jože Plaznik, inž. grad.
Boris Čepin, inž. grad.
Radivoj Ostrouška, inž. grad.
Ana König, grad. tehnik
Nevenka Grozina, grad. tehnik
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G-9262
G-9263
G-9264
G-9265
G-9267
G-9268
G-9269
G-9270
G-9271
G-9272
G-9273
G-9274
G-9275
G-9276
G-9277
G-9278
G-9279
G-9280
G-9281
G-9282
G-9283
G-9284
G-9285
G-9286
G-9287
G-9288

Branko Polajnar, grad. tehnik
Marjan Potočnik, grad. tehnik
Branka Ropret, grad. tehnik
Majda Boštjančič, grad. tehnik
Željko Pupić, inž. grad.
Rafko Tojnko, grad. tehnik
Marjeta Tojnko, grad. tehnik
Marija Potočnik, grad. tehnik
Srečko Vidic, inž. grad.
Dušan Šešek, grad. tehnik
Milan Mlinarič, inž. grad.
Branko Tratar, inž. grad.
Antonija Markič, grad. tehnik
Dušan Volk, grad. tehnik
Jože Skok, grad. tehnik
Adolf Hlastan, grad. tehnik
Stanislav Kranjec, grad. tehnik
Marija Medved, grad. tehnik
Marija Krajnc, grad. tehnik
Matjaž Lepenik, grad. tehnik
Breda Pangršič, grad. tehnik
Andreja Žitnik, grad. tehnik
Igor Semenič, grad. tehnik
Anton Avsec, grad. tehnik
Marjan Murovec, grad. tehnik
Danijel Cerar, geod. komun.
tehnik
Boris Hrvatin, grad. tehnik
Mihaela Božiček, grad. tehnik
Ljubo Hansel, inž. grad.
Jože Poličnik, grad. tehnik
Stanislav Škofič, grad. tehnik
Petra Pitamic, grad. tehnik
Dragan Vukšinič, grad. tehnik
Miran Jurkošek, grad. tehnik
Branko Juričan, grad. tehnik
Miran Murovec, grad. tehnik
Mitja Trop, grad. tehnik
Iztok Čuješ, grad. tehnik
Joško Stegu, grad. tehnik
Milan Cehner, grad. tehnik
Avgust Murn, grad. tehnik
Stojan Matko, grad. tehnik
Jana Kocjanc, grad. tehnik
Janez Cvetek, grad. tehnik
Jože Repinc, grad. tehnik
Bojan Prešeren, inž. grad.
Ivan Vukina, inž. grad.
Janez Zakrajšek, inž. grad.
Stanislav Remic, inž. grad.
Katica Abramović - Balažić,
inž. grad.
Zdenko Furlan, grad. tehnik
Irena Mesarič, inž. grad.
Stojan Krajnc, inž. grad.
Jože Kern, inž. grad.
Danica Obradović, inž. grad.
Milan Lupše, inž. grad.
Zdenko Race, inž. grad.
Milan Medved, inž. grad.
Metod Krajnc, inž. grad.
Bojan Kos, inž. grad.
Mitja Lavrenčič, inž. grad.
Andrej Oražem, inž. grad.
Mojmir Kolar, grad. tehnik
Andrej Jurca, grad. tehnik
Anica Drevenšek, grad. tehnik
Janez Markovič, grad. tehnik
Irena Bele, grad. tehnik
Zmago Habjan, grad. tehnik
Rudi Lovšin, grad. tehnik
Jože Topolovec, inž. grad.
Vladimir Vodopivec, grad. tehnik

G-9289
G-9290
G-9291
G-9292
G-9293
G-9294
G-9295
G-9296
G-9297
G-9298
G-9299
G-9300
G-9301
G-9302
G-9303
G-9304
G-9305
G-9306
G-9307
G-9308
G-9309
G-9310
G-9311
G-9312
G-9313
G-9314
G-9315
G-9316
G-9317
G-9318
G-9319
G-9320
G-9321
G-9322
G-9323
G-9324
G-9325
G-9326
G-9327
G-9328
G-9329
G-9330
G-9331
G-9332
G-9333

G-9334
G-9336
G-9337
G-9338
G-9339
G-9340
G-9341
G-9342
G-9343
G-9344
G-9345
G-9346
G-9347
G-9348
G-9349
G-9350
G-9351
G-9352
G-9353
G-9354
G-9355
G-9356
G-9357
G-9358
G-9359
G-9360
G-9361
G-9362
G-9363
G-9364
G-9365
G-9366
G-9367
G-9368
G-9369
G-9370
G-9371
G-9372
G-9373
G-9374
G-9375
G-9376
G-9377
G-9378
G-9379
G-9380
G-9381
G-9382
G-9383
G-9384
G-9385
G-9386
G-9387
G-9388
G-9389
G-9390
G-9391
G-9392
G-9393
G-9394
G-9395
G-9396
G-9397
G-9398
G-9399
G-9400
G-9401
G-9402
G-9403
G-9404
G-9405
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Katarina Ferizović, grad. tehnik
Stanko Tement, grad. tehnik
Vladimir Korbar, grad. tehnik
Miran Tominc, grad. tehnik
Zvonimir Mikloška, grad. tehnik
Vida Lesjak, grad. tehnik
Vladimir Cuder, grad. tehnik
Dejan Avsec, inž. grad.
Irena Trebovc, grad. tehnik
Miroslava Stopar, grad. tehnik
Vanja Maren, grad. tehnik
Aleš Dugulin, grad. tehnik
Ivan Kramberger, inž. grad.
Smiljan Dobnikar, grad. tehnik
Tatjana Zupančič, grad. tehnik
Ana Somrak, grad. tehnik
Benjamin Kumar, grad. tehnik
Marija Potočnik, grad. tehnik
Bernarda Burja, grad. tehnik
Mitja Zupan, grad. tehnik
Franc Sluga, grad. tehnik
Branko Prebil, grad. tehnik
Marjana Gajšek, inž. grad.
Antonija Vidrgar, grad. tehnik
Stanislav Mesarec, grad. tehnik
Istok Kastelic, grad. tehnik
Igor Petovar, inž. grad.
Oton Regent, inž. grad.
Janez Vodlan, inž. grad.
Danilo Muhič, inž. grad.
Sava Osredkar, inž. grad.
Jasna Černe, grad. tehnik
Anton Praznik, grad. tehnik
Karmen Vidmar, grad. tehnik
Zdenko Piškur, inž. grad.
Metka Zelenko, grad. tehnik
Jože Brkič, grad. tehnik
Matjaž Klopčič, grad. tehnik
Jože Mihelič, grad. tehnik
Duško Križnar, grad. tehnik
Ciril Mrzlikar, grad. tehnik
Tomaž Robida, grad. tehnik
Ivan Šepetavc, grad. tehnik
Frančiška Zdravje, grad. tehnik
Marko Eberlinc, grad. tehnik
Boris Kralj, grad. tehnik
Karel Ružič, grad. tehnik
Anton Urbanija, grad. tehnik
Anton Ocvirk, grad. tehnik
Boris Rajkovič, inž. grad.
Tomaž Kristan, grad. tehnik
Martin Kastelic, grad. tehnik
Ernest Medved, grad. tehnik
Karmen Makarovič, grad. tehnik
Slavko Janežič, grad. tehnik
Adolf Lesničar, grad. tehnik
Borislav Motaln, grad. tehnik
Martin Brecl, grad. tehnik
Andrej Tomažin, grad. tehnik
Jože Strnad, grad. tehnik
Mitja Braz, inž. grad.
Mihael Jakobčič, grad. tehnik
Milan Šiplič, grad. tehnik
Vladimir Fijavž, grad. tehnik
Peter Lepener, grad. tehnik
Mojca Jerele, grad. tehnik
Nedeljka Vukojević, grad. tehnik
Ana Čeh, grad. tehnik
Jožef Butala, grad. tehnik
Slavica Tajner, grad. tehnik
Ivanka Velkavrh, grad. tehnik

G-9406
G-9407
G-9408
G-9409
G-9410
G-9411
G-9412
G-9413
G-9414
G-9415
G-9416
G-9417
G-9418
G-9419
G-9420
G-9421
G-9422
G-9423
G-9424
G-9425
G-9426
G-9427
G-9428
G-9429
G-9430
G-9431
G-9432
G-9433
G-9434
G-9435
G-9436
G-9437
G-9438
G-9439
G-9440
S-9030
S-9031
S-9032
S-9033
S-9034
S-9035
S-9036
S-9037
S-9038
S-9039
S-9040
S-9041
S-9042
S-9043
S-9044
S-9045
S-9046
S-9047
S-9048
S-9049
S-9050
S-9051
S-9052
S-9053
S-9054
S-9055
S-9056
S-9057
S-9058
S-9059
S-9060
S-9061
S-9062
S-9063
S-9064
S-9065
S-9066
S-9067

Jože Čoh, grad. tehnik
Stanislav Dovečer, grad. tehnik
Drago Koprčina, grad. tehnik
Metka Drimel, grad. tehnik
Bogdan Žnidar, inž. grad.
Franc Flegar, inž. grad.
Darjo Bratoš, inž. grad.
Aleksander Durič, grad. tehnik
Pavel Ambrožič, grad. tehnik
Ivan Grabič, grad. tehnik
Alfonz Gričar, grad. tehnik
Dimitri Zaturoski, grad. tehnik
Miloš Terčič, grad. tehnik
Radivoje Gavrić, grad. tehnik
Brigita Žiberna, inž. grad.
Emilija Dolenc, grad. tehnik
Andrej Rus, inž. grad.
Miroslav Pustovrh, grad. tehnik
Marija Starc, grad. tehnik
Stanislav Leban, grad. tehnik
Jožef Šramel, grad. tehnik
Emil Brence, grad. tehnik
Stanislav Kovačec, grad. tehnik
Nevij Kavrečič, grad. tehnik
Srečko Zupanc, grad. tehnik
Rok Pavšič, grad. tehnik
Stanislav Eniko, grad. tehnik
Ivan Fak, grad. tehnik
Pavel Mrak, grad. tehnik
Jože Schäffer, grad. tehnik
Oto Ratnik, inž. grad.
Jože Vrhovec, geod. tehnik
Anton Starc, geod. tehnik
Janez Šarec, geod. tehnik
Ervin Burgar, geod. tehnik
Bojan Dolenc, str. tehnik
Milan Kolenc, str. tehnik
Andrej Špolar, str. tehnik
Franc Jeraj, str. tehnik
Miljo Černeka, str. tehnik
Vojko Jerin, str. tehnik
Jože Benčič, str. tehnik
Jože Skvarča, str. tehnik
Pavel Bertoncelj, str. tehnik
Joško Rudolf, str. tehnik
Stanislav Švajger, str. tehnik
Leopold Kadunc, str. tehnik
Marjan Grešak, inž. str.
Edvard Sojer, inž. str.
Janez Regoršek, inž. str.
Vojko Škarja, str. tehnik
Zdenka Bernik, str. tehnik
Janez Šosterič, str. tehnik
Jože Gorišek, str. tehnik
Janez Belič, str. tehnik
Pavel Kodrič, inž. str.
Ivan Juvanc, inž. str.
Marjan Tičar, str. tehnik
Janez Švigelj, inž. str.
Jože Brdnik, inž. str.
Branko Podhostnik, str. tehnik
Anton Naglič, str. tehnik
Zdravko Uhan, str. tehnik
Samo Keber, str. tehnik
Aleksander Drolc, inž. str.
Darko Bele, inž. str.
Janez Majcen, inž. str.
Darjo Markočič, str. tehnik
Marko Lavriša, str. tehnik
Mohor Podbevšek, str. tehnik
Edvard Istenič, str. tehnik
Stanislav Mikek, str. tehnik
Stanislav Kravcar, str. tehnik

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
ES

IME IN PRIIMEK

S-9068
S-9069
S-9070
S-9071
S-9072
S-9073
S-9074
S-9075
S-9076
S-9077
S-9078
S-9079
S-9080
S-9081
S-9082
S-9083
S-9084
S-9085
S-9086
S-9087
S-9088
S-9089
S-9090
S-9091
S-9092
S-9093
S-9094
S-9095
S-9096
S-9097
S-9098
S-9099
S-9100
S-9101
S-9102
S-9103
S-9104
S-9105
S-9106
S-9107
S-9108
S-9109
S-9110
S-9111
S-9112
S-9113
S-9114
S-9115
S-9116
S-9117
S-9118
S-9119
S-9120
S-9121
S-9122
S-9123
S-9124
S-9125
S-9126
S-9127
S-9128
S-9129
S-9130
S-9131
S-9132
S-9133
S-9134
S-9135
S-9136
S-9137
S-9138
S-9139
S-9140

Andrej Eržek, str. tehnik
Emil Testen, str. tehnik
Anton Šuštaršič, str. tehnik
Anton Možic, str. tehnik
Matjaž Grošelj, str. tehnik
Peter Fuss, str. tehnik
Ivan Dornik, str. tehnik
Aljoša Pikl, str. tehnik
Jovan Jovišić, str. tehnik
Boris Fürst, str. tehnik
Ivan Pavšič, str. tehnik
Anton Fritz, str. tehnik
Jože Salmič, str. tehnik
Jože Kuder, str. tehnik
Aleksander Višnikar, str. tehnik
Stanko Kvartuh, inž. str.
Valter Baruca, inž. str.
Srečko Trunkelj, inž. str.
Janez Oštir, inž. str.
Bojan Trifkovič, inž. str.
Peter Slamič, inž. str.
Aleksander Rutar, inž. str.
Gvido Premelč, inž. str.
Darko Borštnar, inž. str.
Jože Lešnik, inž. str.
Emil Kovše, inž. str.
Janez Mrkun, inž. str.
Cvetko Privšek, inž. str.
Herbert Ausman, inž. str.
Tomaž Goršič, inž. str.
Boštjan Fajdiga, inž. str.
Jože Strmole, str. tehnik
Jože Šušterič, str. tehnik
Dušan Gajšek, inž. str.
Jože Borec, inž. str.
Anton Vučko, inž. str.
Bojan Presečnik, inž. str.
Danilo Dolinar, inž. str.
Matjaž Seljak, inž. str.
Branko Biščak, inž. str.
Vladimir Milivojevič, inž. str.
Emin Muratović, inž. str.
Franc Oderlap, inž. str.
Aleksander Stojec, inž. str.
Boris - Peter Gobec, inž. str.
Ivan Hoder, inž. str.
Mihael Umek, inž. str.
Jože Lenarčič, inž. str.
Franc Jursinovič, inž. str.
Jožef Kotar, inž. str.
Denis Štrbenc, str. tehnik
Marko Jesenovec, str. tehnik
Djuro Mihajlović, str. tehnik
Milan Žohar, str. tehnik
Stanislav Kokalj, inž. str.
Janez Razpotnik, inž. str.
Vojko Rožac, inž. str.
Miroslav Klun, inž. str.
Stanislav Gabrijel, inž. str.
Milan Radojčič, inž. str.
Marjan Habjan, inž. str.
Alojz Prah, inž. str.
Marjan Sitar, str. tehnik
Marjan Lavrih, str. tehnik
Avguštin Remc, str. tehnik
Branko Žižek, inž. str.
Zoran Zimic, str. tehnik
Robert Bizjak Ovidoni, inž. str.
Rado Škraba, str. tehnik
Matjaž Krautberger, inž. str.
Slavko Cojhter, inž. str.
Dušan Milinković, str. tehnik
Rajko Točaj, str. tehnik

S-9141
S-9142
S-9143
S-9144
S-9145
S-9146
S-9147
S-9148
S-9149
S-9150
S-9151
S-9152
S-9153
S-9154
S-9155
S-9156
S-9157
S-9158
S-9159
S-9162
E-9068
E-9069
E-9070
E-9071
E-9072
E-9073
E-9074
E-9075
E-9076
E-9077
E-9078
E-9079
E-9080
E-9081
E-9082
E-9083
E-9084
E-9085
E-9086
E-9087
E-9088
E-9089
E-9090
E-9091
E-9092
E-9093
E-9094
E-9095
E-9096
E-9097
E-9098
E-9099
E-9100
E-9101
E-9102
E-9103
E-9104
E-9105
E-9106
E-9107
E-9108
E-9109
E-9110
E-9111
E-9112
E-9113
E-9114
E-9115
E-9116
E-9117
E-9118
E-9119
E-9120
E-9121
E-9122
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Branko Amon, str. tehnik
Zlatko Mom, str. tehnik
Ivan Čas, str. tehnik
Zlatko Roškar, str. tehnik
Stojan Pirc, str. tehnik
Franc Dereani, inž. str.
Milivoj Petrovački, inž. str.
Rihard Grudnik, inž. str.
Stanko Kostanjšek, inž. str.
Zdenko Jančar, inž. str.
Marjan Mencinger, str. tehnik
Ivan Štraus, str. tehnik
Milan Kapetan, inž. str.
Herman Zelko, str. tehnik
Vojko Božič, str. tehnik
France Udovč, inž. str.
Tonček Polenčič, str. tehnik
Izidor Ušaj, inž. str.
Stojan Mihelj, inž. str.
Ivan Burazin, inž. str.
Jože Redek, el. tehnik
Ivica Klodič, el. tehnik
Danilo Klinger, el. tehnik
Borislav Vijačko, el. tehnik
Ludvik Vrbnjak, el. tehnik
Valentin Bernik, el. tehnik
Tomaž Pirš, el. tehnik
Pavle Erznožnik, el. tehnik
Jožef Novak, el. tehnik
Branko Mervič, el. tehnik
Janez Florjančič, el. tehnik
Borut Jereb, el. tehnik
Filip Resman, el. tehnik
Janez Sladič, el. tehnik
Anton Tomažič, el. tehnik
Tomaž Pevec, el. tehnik
Bojan Bukovec, el. tehnik
Aleksander Uršič, el. tehnik
Aleš Brenčič, el. tehnik
Branko Otoničar, el. tehnik
Majda Plestenjak, el. tehnik
Vojko Arlič, el. tehnik
Janez Kolednik, el. tehnik
Franc Traven, el. tehnik
Jelenko Šebenik, el. tehnik
Miran Strehar, el. tehnik
Tatjana Podjed, el. tehnik
Jože Kolenc, el. tehnik
Marjan Oven, el. tehnik
Andrej Habjan, el. tehnik
Janez Cevec, el. tehnik
Srečko Aleš, el. tehnik
Edvard Medvešek, el. tehnik
Drago Verdel, el. tehnik
Stanislava Žabkar, el. tehnik
Ivan Kobe, el. tehnik
Viktor Forte, el. tehnik
Milan Mlakar, el. tehnik
Matjaž Obrstar, el. tehnik
Marko Kocjan, el. tehnik
Vukašin Maslaćević, el. tehnik
Miran Špiletič, el. tehnik
Štefan Lugarič, el. tehnik
Rafael Lebar, inž. el.
Ivan Čeligoj, inž. el.
Ernest Dobravc, inž. el.
Roman Pogačar, inž. el.
Damir Istenič, inž. el.
Franc Zabret, el. tehnik
Stojka Žilnik, el. tehnik
Etbin Schneider, el. tehnik
Darko Bernik, inž. el.
Janez Urbanček, el. tehnik
Dušan Pavčnik, inž. el.
Matej Terbižan, el. tehnik

E-9123
E-9124
E-9125
E-9126
E-9127
E-9128
E-9129
E-9130
E-9131
E-9132
E-9133
E-9134
E-9135
E-9136
E-9137
E-9138
E-9139
E-9140
E-9141
E-9142
E-9143
E-9144
E-9145
E-9146
E-9147
E-9148
E-9149
E-9150
E-9151
E-9152
E-9153
E-9154
E-9155
E-9156
E-9157
E-9158
E-9159
E-9160
E-9161
E-9162
E-9163
E-9164
E-9165
E-9166
E-9167
E-9168
E-9169
E-9170
E-9171
E-9172
E-9173
E-9174
E-9175
E-9176
E-9177
E-9178
E-9179
E-9180
E-9181
E-9182
E-9183
E-9184
E-9185
E-9186
E-9187
E-9188
E-9189
E-9190
E-9191
E-9192
E-9193
E-9194
E-9195
E-9196
E-9197

Vladko Vlasak, el. tehnik
Branko Juhas, el. tehnik
Bojan Jenko, el. tehnik
Jožef Rižnik, inž. el.
Željko Markan, inž. el.
Dušan Kotar, inž. el.
Dušan Holzbauer, el. tehnik
Ladislav Koprivec, inž. el.
Andrej Kalšek, inž. el.
Iztok Živko, inž. el.
Josip Čagalj, inž. el.
Franc Terbovc, inž. el.
Drago Mühlfellner, inž. el.
Franc Rozman, inž. el.
Jernej Furlan, el. tehnik
Mitja-Iztok Krušič, el. tehnik
Anton Šmajgl, el. tehnik
Jože Derča, inž. el.
Jože Knavs, inž. el.
Ivan Skrt, inž. el.
Mirko Zore, el. tehnik
Oto Hegediš, el. tehnik
Anton Avsec, el. tehnik
Andrej Panjan, el. tehnik
Jože Čučnik, el. tehnik
Nada Jančar, el. tehnik
Ladislav Kuralt, el. tehnik
Alojzij Nosan, el. tehnik
Ernest Škerlak, el. tehnik
Marko Šubic, el. tehnik
Mojmir Urh, el. tehnik
Branko Ivančič, el. tehnik
Jožko Kocjan, el. tehnik
Danijel Leskovec, el. tehnik
Boris Stefanović, el. tehnik
Robert Berdajs, el. tehnik
Zoran Zajc, el. tehnik
Danilo Gregorc, el. tehnik
Ivan Popovič, el. tehnik
Roman Jesenko, inž. el.
Robert Bizjak, inž. el.
Viljem Zimic, el. tehnik
Alojz Založnik, el. tehnik
Stanislav Martinec, el. tehnik
Branko Ribič, el. tehnik
Božidar Čamer, el. tehnik
Ivan Blažič, el. tehnik
Zlatko Plačko, el. tehnik
Igor Podlogar, el. tehnik
Zoran Krapež, el. tehnik
Franc Hribar, el. tehnik
Drago Knavs, el. tehnik
Vilko Košmerl, el. tehnik
Danijel Žitnik, el. tehnik
Alojz Škrjanec, el. tehnik
Jožko Zadnik, el. tehnik
Todor Ružić, el. tehnik
Albin Stipič, el. tehnik
Drago Papler, el. tehnik
Leopold Zupan, el. tehnik
Matej Baš, el. tehnik
Vinko Čebašek, el. tehnik
Dušan Gartner, el. tehnik
Bogdan Tominšek, inž. el.
Branko Voje, inž. el.
Anton Šeneker, inž. el.
Emil Puhek, inž. el.
Miran Dovč, inž. el.
Miran Mencin, inž. el.
Bojan Rode, inž. el.
Alfonz Keršnik, inž. el.
Marjan Škerbinek, inž. el.
Bojan Pintar, inž. el.
Janez Kanc, inž. el.
Jernej Hrovat, inž. el.
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E-9198
E-9199
E-9200
E-9201
E-9202
E-9203
E-9204
E-9205
E-9206
E-9207
E-9208
E-9209
E-9210
E-9211
E-9212
E-9213
E-9214
E-9215
E-9216
E-9217
E-9218
E-9219
E-9220
E-9221
E-9222
E-9223
E-9224
E-9225
E-9226
E-9227
E-9228
E-9229
E-9230
E-9231
E-9232
E-9233
E-9234
E-9282
E-9283
E-9284
E-9285
E-9286
E-9287
E-9288
E-9289
E-9290
E-9291
E-9292
E-9293
E-9294
E-9295
E-9296
E-9297
E-9298
E-9299
E-9300
E-9301
E-9302
E-9303

Milan Pavlin, inž. el.
Marjan Gaberšček, inž. el.
Mitja Gorjan, inž. el.
Srečko Rozman, inž. el.
Branko Pavletič, inž. el.
Franc Jožef Oštir, inž. el.
Blaška Borovšak, inž. el.
Tomislav Bergant, inž. el.
Janez Roš, inž. el.
Darija Rus - Jamnik, inž. el.
Miran Cerkvenič, inž. el.
Aleksander Vavpotič, inž. el.
Gustav Berk, inž. el.
Mario Ručna, inž. el.
Ciril Bokal, inž. el.
Alojz Furman, inž. el.
Janez Senica, inž. el.
Marijan Ravnjak, inž. el.
Ivan Stepišnik, inž. el.
Bojan Potočnik, inž. el.
Darko Sklamba, inž. el.
Franc Medija, el. tehnik
Emil Lipovšek, el. tehnik
Frančišek Obolnar, el. tehnik
Dragan Osjak, el. tehnik
Marko Kristan, el. tehnik
Marijan Srebrnjak, el. tehnik
Marjan Debevec, el. tehnik
Anton Pivk, el. tehnik
Marjan Bornšek, el. tehnik
Boris Cilenšek, el. tehnik
Josip Ivanišević, el. tehnik
Jure Kovačič, el. tehnik
Alojz Lenart, el. tehnik
Andrej Pukl, el. tehnik
Miran Skamen, el. tehnik
Janez Terglav, el. tehnik
Janez Zagode, el. tehnik
Marijano Benčić, el. tehnik
Robert Bizjak, el. tehnik
Franc Mahne, el. tehnik
Viljem Lang, el. tehnik
Stanislav Škapin, el. tehnik
Benjamin Udir, el. tehnik
Janez Rant, el. tehnik
Albin Toni, el. tehnik
Slavko Štefe, el. tehnik
Jože Hribar, el. tehnik
Miroslav Jesenšek, el. tehnik
Vera Mikolič, el. tehnik
Dušan Razboršek, el. tehnik
Jernej Butala, el. tehnik
Milan Richter, el. tehnik
Mojca Piskar, el. tehnik
Jasna Kikl, el. tehnik
Alojz Bokan, el. tehnik
Alojz Goropevšek, el. tehnik
Franc Breznik, el. tehnik
Stanislav Kramberger, el. tehnik
Andrej Kaloh, el. tehnik
Franc Slana, inž. el.
Franc Sevšek, el. tehnik
Bojan Hojs, el. tehnik
Zlatko Pongračič, el. tehnik
Slavko Herič, inž. el.
Alojz Bolčina, el. tehnik
Milan Saksida, el. tehnik
Jože Kocjan, el. tehnik
Marjan Možina, inž. el.
Peter Udovč, inž. el.
Franc Gosar, el. tehnik
Matej Lavriša, el. tehnik

E-9304
E-9305
E-9306
E-9307
E-9308
E-9309
E-9310
E-9311
E-9312
E-9313
E-9314
E-9315
E-9316

E-9317
E-9318
E-9319
E-9320
E-9321
E-9322
E-9323
E-9324
E-9325
E-9326
E-9327
E-9328
E-9329
E-9330
E-9331
E-9332
E-9333
E-9334
E-9335
E-9336
E-9337
E-9338
E-9339
E-9340
E-9341
E-9342
E-9343
E-9344
E-9345
E-9346
E-9347
E-9348
E-9349
E-9350
E-9351
E-9352
E-9353
E-9354
E-9355
E-9356
E-9357
E-9358
E-9359
E-9360
E-9361
E-9362
E-9363
E-9364
E-9365
E-9366
E-9367
E-9368
E-9369
E-9371
E-9372
E-9373
E-9374
E-9375
E-9376
E-9377
E-9378
E-9379
E-9380
E-9381
E-9382
E-9383
E-9384
E-9385
E-9386
E-9387
E-9388
E-9389
E-9390
E-9391

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Jernej Bizjak, el. tehnik
Tatjana Mrak, el. tehnik
Jožef Zeme, el. tehnik
Mladen Pejović, el. tehnik
Ljubomir Grčar, el. tehnik
Darko Pekič, el. tehnik
Darko Ramšak, el. tehnik
Franc Varga, el. tehnik
Dragotin Razbornik, el. tehnik
Slavko Despot, el. tehnik
Bojan Povše, el. tehnik
Janez Muzga, el. tehnik
Drago Štefe, el. tehnik
Albert Marzidovšek, inž. el.
Boris Tomažin, inž. el.
Mirko Vlaisavljević, el. tehnik
Ljubomir Maček, inž. el.
Božidar Pavčič, el. tehnik
Darko Učakar, el. tehnik
Janez Masilo, el. tehnik
Stojan Dominko, el. tehnik
Anton Bizant, inž. el.
Pavel Šauperl, inž. el.
Alojzij Žavbi, el. tehnik
Janez Janc, inž. el.
Anton Bertalanič, inž. el.
Martin Lebar, inž. el.
Emil Tabaj, inž. el.
Ivan Kuštrin, inž. el.
Boris Kocjančič, inž. el.
Jože Mučič, inž. el.
Branko Klančar, inž. el.
Srečko Mihelič, inž. el.
Marija Kačić, el. tehnik
Frančišek Mikolič, el. tehnik
Aleksander Cvetrežnik, el. tehnik
Frančišek Hiti, inž. el.
Jože Prah, el. tehnik
Gojko Šmid, el. tehnik
Dušan Rešl, el. tehnik
Gradimir Čekrlić, inž. el.
Emil Bezgovšek, inž. el.
Mile Samardžija, inž. el.
Milan Krevs, inž. el.
Janez Korošec, el. tehnik
Aleš Žužek, inž. el.
Andrej Perjet, el. tehnik
Roman Gabrovšek, el. tehnik
Janez Grebenc, el. tehnik
Cvetko Pepelnik, inž. el.
Franc Šifrer, el. tehnik
Ivan Bajs, el. tehnik
Andrej Martinčič, el. tehnik
Milan Korošec, el. tehnik
Miroslav Renčelj, el. tehnik
Matjaž Hočevar, el. tehnik
Miroslav Klemenc, el. tehnik
Marko Jeraj, inž. el.
Bojan Bobner, el. tehnik
Igor Čučnik, el. tehnik
Andrej Schell, el. tehnik
Uroš Počivavšek, el. tehnik
Mitja Oberžan, el. tehnik
Vasilije Lombar, el. tehnik
Franc Žmavc, el. tehnik
Jože Zupančič, el. tehnik
Jurij Ocvirk, inž. el.
Zlatko Brežnik, el. tehnik
Drago Mikuž, el. tehnik
Janez Markič, el. tehnik
Danijel Traunšek, el. tehnik
Jernej Mrak, inž. el.
Andrej Jerman, el. tehnik
Janez Žontar, inž. el.

E-9392
E-9393
E-9394
E-9395
E-9396
E-9397
E-9398
E-9399
E-9400
E-9401
E-9402
E-9403
E-9404
TD9001
T-9002
T-9003
T-9004
T-9005
T-9006
TK9007

Miralem Imširović, inž. el.
Jože Tomšič, inž. el.
Jože Iskra, el. tehnik
Slobodan Lazič, el. tehnik
Bojan Lukavečki, inž. el.
Franc Golob, el. tehnik
Rudi Ašič, el. tehnik
Stane Ficko, el. tehnik
Franc Hočevar, inž. el.
Mišo Šapec, el. tehnik
Tatjana Lukavečki, inž. el.
Janez Tomc, inž. el.
Aleksander Jeras, el. tehnik
Ida Smontara, les. tehnik
Aleš Zalar, inž. kem. tehnol.
Robert Hočevar, inž. kem.
tehnol.
Nada Radonjić, inž. kem. teh.
Adolf Stegel, inž. str.
Avgust-Gustl Pogačnik, kem.
tehnik
Slavica Česnik, inž. kem. tehnol.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ-evidenčna številka inženirjev s statusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,
S - številka v matični sekciji strojnih inženirjev,
E - številka v matični sekciji elektro inženirjev,
T - številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev.
Inženirska zbornica Slovenije

Izgubljene listine
Štampiljke
Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19 A, 2250 Ptuj, preklicuje štampiljko
z naslednjo vsebino in obliko: Javni zavod
ZDRAVSTVENI DOM PTUJ, Dispanzer za
šolske otroke in mladino, pravokotne oblike, v izmeri 4,5 cm × 1 cm. Ob-39727

Priglasitveni list
Artič Pavel, Hofmanova ulica 4, Rogatec,
priglasitveni list, opravilna št. 54-846/95, izdan dne 1. 1. 1995. gni-41588
Del Fabbro Lučano, Vogrsko 8, Volčja
Draga,
obrtno
dovoljenje,
št.
31302-2162/00-47/1995, izdano dne 6.
3. 1995. gne-41792
Ferk Matjaž s.p., Partizanska 3-5, Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-5459/98. gnc-41419
Fortuna Boštjan, Ptujska ulica 24, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
035917/1093/00-36/1995, izdana dne
1995. gnj-41712
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Hirkić Husnija s.p., Sečovlje 36, Sečovlje - Sicciole, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 012487/0896/00-50/1995, izdana dne 6. 3. 1995. gnk-41636
Jezernik Ivan, Žerjav 29, Črna na Koroškem, priglasitveni list, opravilna št.
45-245/94. gnw-41424
Krušec Antonija, Pločanska 10, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 27-0157-95, izdan dne 1. 1. 1995. gnq-41505
Lunaček Dragica, Cankarjeva 4, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 25-0828/97,
izdan dne 28. 2. 1997. gnq-41580
MO. RE. NA. s.p., Zagrebška 5, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
070426/3562/01-34/2000. gnq-41459
Šačiri Nazmije, Falska cesta 107, Ruše,
priglasitveni list, opravilna št. 068-0602/96,
izdan dne 7. 10. 1998. gnz-41421
Vovko Janja s.p., Novi trg 9, Novo mesto, priglasitveni list, opravilna št.
038/1147-94. gny-41422
Zelnik Miran, Neratova 11, Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 064-3051/95.
gnb-41420

Potne listine
Adamič Bojan, Zaloška cesta 191, Ljubljana, potni list, št. AA 93767, izdala UE
Ljubljana. gnt-41902
Ahmetović Hasan, Javornik 54, Ravne
na Koroškem, potni list, št. BA 881494,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnk-41461
Barlič Klara, Blagovica 3, Blagovica, potni list, št. BA 766565, izdala UE Domžale.
gnr-41879
Baskar Bojan, Dantejeva ulica 11, Piran
- Pirano, potni list, št. AA 113860, izdala
UE Piran. gnr-41654
Beganović Rogić Olivera, Steletova cesta 25, Kamnik, potni list, št. BA 718827,
izdala UE Kamnik. gnv-41550
Benda Primož, Prušnikova 27, Ljubljana, potni list, št. AA 527173, izdala UE
Ljubljana. gnf-41866
Berendika Dejan, Kidričeva 5, Žalec, potni list, št. BA 843122, izdala UE Mozirje.
gnb-41520
Bešić Emir, Drabošnjakova 9/c, Ljubljana, potni list, št. BA 720984, izdala UE
Ljubljana. gni-41463
Bistrović Alojz, Srednjevaška 43, Škofljica, potni list, št. AA 92352, izdala UE Ljubljana. gnx-41648
Bizjak Marko, M. Klemenčiča 24, Solkan, potni list, št. BA 122578, izdala UE
Nova Gorica. gnf-41666
Bokal Maruša, Graška 9, Litija, potni list,
št. BA 801893, izdala UE Litija.
gnm-41884
Božič Štefanija, Kotlje 149, Kotlje, potni
list, št. AA 075818, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnl-41760
Bregar Jolanda, Petrovičeva 13, Ljubljana, potni list, št. CA 20635, izdala UE Ljubljana. gnx-41773
Bučar Samo, Pajkova 20, Maribor, potni
list, št. BA 740078, izdala UE Maribor.
gnd-41593
Bukovščak Keti, Polje 3, Zagorje ob
Savi, potni list, št. BA 818959, izdala UE
Zagorje. gnv-41804
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Ciriković Elvis, Brodarjev trg 5, Ljubljana, potni list, št. BA 738286, izdala UE
Ljubljana. gnd-41543
Čepin Suzana, Topniška 14, Ljubljana,
potni list, št. AA 471587, izdala UE Trbovlje. gnz-41771
Čvorak Živko, Ulica IX. korpusa 20, Izola
- Isola, potni list, št. AA 515278, izdala UE
Izola. gnn-41562
Dekleva Aleksander, Oljčna pot 33, Koper - Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI 94264, izdala UE Koper.
gnc-41669
Dolejši Anton, Žarova cesta 24, Velenje,
potni list, št. AA 137845, izdala UE Velenje.
gnc-41823
Drnovšek Milan, Šlovrenc 20, Dobrovo
v Brdih, potni list, št. BA 449006, izdala UE
Nova Gorica. gnh-41664
Ekart Gašper, Trebinjska ulica 3, Ljubljana, potni list, št. BA 588011, izdala UE
Ljubljana. gnf-41566
Gašperšič Klemen, Gradnikova cesta
101, Radovljica, potni list, št. AA 255644,
izdala UE Radovljica. gnp-41906
Gligorova Bojana, Ulica IX. korpusa 20,
Izola - Isola, potni list, št. BA 760176, izdala UE Izola. gno-41561
Goljuf Boris, Izletniška pot 52, Koper Capodistria, potni list, št. AA 484711, izdala UE Koper. gni-41663
Grašič Vlado, Kumen 9, Lovrenc na Pohorju, potni list, št. BA 430935, izdala UE
Ruše. gne-41517
Grubešič Ana, Lucija, Liminjanska 91,
Portorož - Portorose, potni list, št. BA
576258, izdala UE Piran. gni-41763
Gulin Milovan, Vrtojba, Ul. 9. septembra
95, Šempeter pri Gorici, potni list, št. AA
550636, izdala UE Nova Gorica.
gnj-41762
Hočevar Dušan, Novo polje, Cesta
XVI/6a, Ljubljana, potni list, št. AA 1997,
izdala UE Ljubljana. gnc-41423
Hren Alojz, Ulica Sallaumines 10, Trbovlje, potni list, št. BA 407385, izdala UE
Trbovlje. gnu-41901
Jaklič Nataša, Knezova 28, Ljubljana,
potni list, št. AA 713290, izdala UE Ljubljana. gnz-41496
Jančič Vojko, Šolska ulica 2, Portorož Portorose, maloobmejno prepustnico, št. AI
14311, izdala UE Piran. gns-41478
Katona Tomaž, Jakčeva 31, Ljubljana,
potni list, št. AA 315755, izdala UE Ljubljana. gnn-41508
Kocjančič Uroš, Klemenova 74, Ljubljana, potni list, št. BA 627707, izdala UE
Ljubljana. gnp-41481
Kokol Ignac, Gradišča 24, Cirkulane, potni list, št. AA 20681, izdala UE Ptuj.
gns-41553
Kondić Darko, Kidričeva cesta 19, Kranj, potni list, št. CA 015974, izdala UE Kranj. gnr-41829
Kranjc Štefanija, Veselova ulica 26, Maribor, potni list, št. BA 433864, izdala UE
Maribor. gnj-41412
Krisper Matej, Cesta na klanec 8/e, Kranj, potni list, št. BA 774625, izdala UE Kranj. gno-41482
Krstić Slavko, Vojkova cesta 8/b, Solkan, maloobmejno prepustnico, št. AI
140539, izdala UE Nova Gorica.
gne-41667

Kuhar David, Ledavsko naselje 28, Murska Sobota, potni list, št. BA 889609, izdala UE Murska Sobota. gnz-41821
Kuhar Jožef, Ledavsko naselje 28, Murska Sobota, potni list, št. BA 139926, izdala UE Murska Sobota. gny-41822
Kurinčič Jesenja, Idrsko 58/b, Kobarid,
potni list, št. BA 671074, izdala UE Tolmin.
gnb-41495
Kutnjak Božica, Ormoška 11/a, Ljutomer, potni list, št. BA 685608, izdala UE
Ljutomer. gnp-41656
Manfreda Emilija, Kal nad Kanalom 187,
Kal nad Kanalom, maloobmejno prepustnico, št. AI 20130, izdala UE Nova Gorica.
gnx-41473
Marič Štefan, Lendavska ulica 51, Murska Sobota, preklic potnega lista, objavljen
v Ur. l. RS, št. 105/2000. gne-41417
Mihelčič Polonca, Dolsko 3, Dol pri Ljubljani, potni list, št. BA 378388, izdala UE
Ljubljana. gne-41542
Moličaj Imer, Velike Žablje 30, Dobravlje, potni list, št. BA 479446, izdala UE
Ajdovščina. gne-41892
Možek Andrej, Ljubljanska 48, Kamnik,
potni list, št. AA 884101, izdala UE Kamnik.
gno-41857
Obrez Marija, Pongrac 95/b, Griže, potni list, št. AA 630860, izdala UE Žalec.
gny-41672
Omahen Andrej, Ob Grosupeljščici
14/a, Grosuplje, potni list, št. BA 779165,
izdala UE Grosuplje. gnz-41921
Pahulje Bojana, Krožna cesta 44, Koper
- Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 18370, izdala UE Koper. gnt-41477
Pavlović Marjeta, Reška cesta 7, Kočevje, potni list, št. BA 850402, izdala UE Kočevje. gnc-41769
Pelkič Dušan, Cesta v Jagodje 2, Izola Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI
118505, izdala UE Izola. gnu-41551
Peršolja Anton, Vrhovlje pri Kojskem 30,
Kojsko, maloobmejno prepustnico, št. AI
42761, izdala UE Nova Gorica. gnk-41761
Pirc Iztok, Pšata 79, Domžale, potni list, št.
AA 579665, izdala UE Domžale. gne-41467
Pirih Stanislav, Ulica Gradnikove brigade 17, Nova Gorica, potni list, št. AA 86739,
izdala UE Nova Gorica. gng-41869
Pogačar Miha, Ulica Nika Šturma 2, Sežana, maloobmejno prepustnico, št. AI
016181, izdala UE Sežana. gnx-41798
Poje Zvone, Vodiška cesta 64, Vodice,
potni list, št. BA 520696, izdala UE Ljubljana. gnb-41724
Poreber Bernardka, Selišče 2, Dolenjske Toplice, potni list, št. BA 261745,
izdala UE Novo mesto. gnj-41587
Praznik Jože, Jezero 124, Ljubljana, potni list, št. BA 219853, izdala UE Ljubljana.
gnm-41509
Prosenjak Elvis, Borštnikova 37, Maribor, potni list, št. BA 875281, izdala UE
Maribor. gnp-41781
Prpić Darijo, 6962 Viganello, Via Salita
Viarno 36, Švica, potni list, št. BA 752610.
gnd-41805
Rački Vida, Kozarska ulica 25, Ljubljana, potni list, št. AA 293795, izdala UE
Ljubljana. gnk-41665
Radišek Vika, Orehovo 59/a, Sevnica,
potni list, št. AA 628702, izdala UE Sevnica. gnm-41559
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Radišek Vinko, Orehovo 59/a, Sevnica,
potni list, št. AA 628703, izdala UE Sevnica. gno-41557
Robić Goran, Naselje prekmurske brigade 13, Lendava - Lendva, potni list, št.
BA 764909, izdala UE Lendava. gnt-41827
Rogelj Simeona, Mleščevo 2/a, Ivančna
Gorica, potni list, št. BA 260719, izdala UE
Grosuplje. gnc-41919
Rous Romana, Delavska pot 12, Gornja
Radgona, potni list, št. AA 195297, izdala
UE Gornja Radgona. gnu-41826
Savnik Marjan, Bolfenška cesta 66, Maribor, potni list, št. BA 812275, izdala UE
Maribor. gnb-41795
Senica Martin, Kurilniška ul. 1, Maribor,
potni list, št. AA 6782, izdala UE Maribor.
gne-41592
Sever Silvo, Križna 6, Ljubljana, potni
list, št. BA 556420, izdala UE Ljubljana.
gnm-41734
Sojar Valentin, Cesta dolomitskega odreda 44, Ljubljana, potni list, št. AA 876633,
izdala UE Ljubljana. gny-41922
Stojaković Dušan, Lesno Brdo 19, Horjul, potni list, št. AA 461675, izdala UE Ljubljana. gne-41742
Stojanovska Nevenka, Lackova 8, Radenci, potni list, št. AA 486921, izdala UE
Gornja Radgona. gnv-41825
Stopar Majda, Med trtami 1, Nova Gorica, potni list, št. BA 463428, izdala UE
Nova Gorica. gnu-41476
Šerif Mohamed Ezzat, 4 Bahgat Shrara
St. Agakhan Shobra Ca 20, Cairo, potni
list, št. BA 540839. gnu-41676
Šinkec Drago, Levstikova 20, Moravske
Toplice, potni list, št. AA 104759, izdala UE
Murska Sobota. gnr-41779
Škerlec Vojko Josip, Koželjeva ul. 5, Kamnik, potni list, št. AA 480760, izdala UE
Kamnik. gnr-41729
Šolič Mirko, Bač 78, Knežak, potni list,
št. CA 18783, izdala UE Ilirska Bistrica.
gni-41688
Šušmelj Janja, Prvačina 64/a, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
116864, izdala UE Nova Gorica.
gnj-41662
Trančar Boris, Korenjak 30, Zavrč, potni
list, št. BA 542509, izdala UE Ptuj.
gng-41640
Trapečar Zoran, Cesta III/23, Velenje,
potni list, št. BA 855655, izdala UE Velenje. gnx-41523
Ulen Sonja, Lipovci 242 /b, Beltinci, potni list, št. BA 657926, izdala UE Murska
Sobota. gnt-41727
Uršič Dušan, Prešernova 9, Idrija, potni
list, št. AA 125877, izdala UE Idrija.
gng-41790
Vasić Krsto, Tomšičeva cesta 27, Velenje, potni list, št. AA 956476, izdala UE
Velenje. gnu-41526
Vasić Slađan, Tomšičeva cesta 27, Velenje, potni list, št. BA 614029, izdala UE
Velenje. gnb-41524
Vasić Srebrenka, Tomšičeva cesta 27,
Velenje, potni list, št. AA 653541, izdala UE
Velenje. gnv-41525
Videkić Damjan, Jakčeva 19, Ljubljana,
potni list, št. AA 317708, izdala UE Ljubljana. gnz-41571
Vidrih Marija, Ulica Franca Kramarja 5,
Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepust-
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nico, št. AI 140103, izdala UE Nova Gorica. gnd-41472
Vouri Urška, Šolsko naselje 10, Murska
Sobota, potni list, št. BA 768094, izdala UE
Murska Sobota. gns-41778
Vugrinec Biserka, Petrovičeva 11, Ljubljana, potni list, št. BA 876479, izdala UE
Ljubljana. gny-41772
Vujoševič Jurij, Črtomirova 3, Ljubljana,
potni list, št. AA 676869, izdala UE Ljubljana. gnl-41910
Zabret Boštjan, Bobovek 10, Kranj, potni list, št. BA 848187, izdala UE Kranj.
gnh-41864
Zalokar Boštjan, Jelce 19, Šentjur, potni
list, št. BA 526843, izdala UE Šentjur pri
Celju. gns-41678
Zalokar Igor, Šmarca, Obrtniška 6, Kamnik, potni list, št. BA 324489. gnt-41806
Zupanc Felix, Roemonderstr. 253, Heinsberg - 52525, Nemčija, potni list, št. AA
993168, izdan 15. 7. 1993 pri MZZ RS.
gnw-41807
Zupančič Jurij, Eipprova 19, Ljubljana,
potni list, št. AA 18166, izdala UE Ljubljana.
gnf-41916
Žgur Franc, Gaj nad Mariborom 16, Zgornja Kungota, potni list, št. BA 787989, izdala UE Maribor. gnm-41784
Žgur Franc, Gaj nad Mariborom 16, Zgornja Kungota, maloobmejno prepustnico, št.
AG 7711. gnl-41785
Žibert Simon, Zgornja Bela 66, Preddvor, potni list, št. BA 820253, izdala UE
Kranj. gnb-41820
Živko Neli, Velesovska cesta 77, Šenčur, potni list, št. BA 276597, izdala UE
Kranj. gns-41828
Živković Bogoljub, Sadinja vas 26, Ljubljana-Dobrunje, potni list, št. BA 45444, izdala UE Ljubljana. gnn-41808
Žust Marta, Hleviše 16/a, Rovte, potni
list, št. AA 77569, izdala UE Škofja Loka.
gng-41915

Osebne izkaznice
Andjelković Mirjana, Lojzeta Hrovata 7,
Kranj, osebno izkaznico, št. 437566.
gnx-41598
Baksa Nevenka, Preglov trg 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 8672. gnw-41649
Barukčić Slavica, Ulica Mersijev 15, Rogatec, osebno izkaznico, št. 389615.
gnd-41818
Benko Silvia, Vodovodna ulica 11, Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
267438. gnc-41744
Bogdanovič Doroteja, Luize Pesjakove
15, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
153203. gny-41722
Bošnjak Špela, Velika čolnarska 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 246764. gnj-41887
Božič Štefanija, Kotlje 149, Kotlje, osebno izkaznico, št. 426639. gnm-41759
Brenholc Jasmina, Ivanjkovci 85, Ivanjkovci, osebno izkaznico, št. 273592.
gnh-41868
Brščič Bernard, Chengdujska 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 161760.
gng-41565
Burkeljca Janko, Selce 5, Blagovica,
osebno izkaznico, št. 235068. gno-41632

Carl Borut, Arkova 36, Idrija, osebno izkaznico, št. 76560. gnu-41776
Čeferin Rok, Pod gozdom 4/18a, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 1152. gnb-41870
Čuk Nada, Opekarna 19/b, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 402386. gnv-41475
Dolenc Andrej, Pot na Jošta 47, Kranj,
osebno izkaznico, št. 134839. gnr-41679
Florović Damjan, Ul. Vide Pregarčeve
23, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
239600. gng-41740
Garankić Esad, Podvine 50, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. AH 9564 - za
tujca, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnm-41409
Grubešič Ana, Liminjanska 91, Portorož
- Portorose, osebno izkaznico, št. 186178.
gno-41757
Haliti Valbone, Koroška cesta 41, Maribor, preklic osebne izkaznice, objavljen v
Ur. l. RS, št.97/2000. gnz-41796
Heric Alojzija, Ljutomerska cesta 11, Radenci, osebno izkaznico, št. 146766.
gnq-41755
Hladnik Primož, Dole 18, Šentjur, osebno izkaznico, št. 48897. gnf-41491
Hriberšek Mojca, Pod ostrim vrhom 28,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 374084.
gnr-41554
Ilaš Majda, Herbesteinova 57, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 58227. gnn-41633
Jelenko Maja, Malahorna 40/a, Oplotnica, osebno izkaznico, št. 393337.
gnt-41777
Jeromel Tina, Metoda Mikuža 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 342222.
gng-41765
Jurić Katarina, Rožna 6, Postojna, osebno izkaznico, št. 225519. gnt-41527
Kalinger Boris, Tesovnikova 43, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 311615.
gnd-41768
Kastrin Matjaž, Cankarjeva 2, Idrija, osebno izkaznico, št. 50395. gnn-41783
Kavčič Simona, Željne 15, Kočevje, osebno izkaznico, št. 247386. gnd-41897
Keber Ivana, Gorazdova 17, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 25573. gnz-41546
Klešnik Helena, Papirniški trg 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 163835.
gnt-41802
Koren Svit, Ulica talcev 5, Žalec, osebno izkaznico, št. 24091. gnp-41881
Kos Marija, Čermožiše 54, Žetale, osebno izkaznico, št. 178331. gni-41563
Kostrevc Iva, Mlakarjeva 19, Trzin, osebno izkaznico, št. 399242. gnn-41858
Košica Marija, Loke 25, Tabor, osebno
izkaznico, št. 141242. gne-41817
Koželj Jana, Moste 54, Komenda, osebno izkaznico, št. 372719. gnj-41912
Kurinčič Jernej, Trg OF 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 358687. gnu-41851
Lah Kristina, Kidričevo naselje 6, Radenci, osebno izkaznico, št. 190412.
gnp-41756
Legrad Drolc Ivana, Vinarska 8/d, Maribor, osebno izkaznico, št. 199882.
gnx-41873
Ljubić Suzana, Dol 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 110778. gnk-41911
Luzar Julijana, Kidričeva 9, Bled, osebno izkaznico, št. 207792. gnn-41758
Marić Ljubiša, Stritarjeva 2, Velenje,
osebno izkaznico, št. 199873. gnw-41674
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Markežič Marija, Proletarskih brigad 1,
Izola - Isola, osebno izkaznico, št. 21785.
gnu-41480
Matjan Jože, Vogelna 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 342715. gnd-41668
Meglič Vera, Dunajska 115, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 355945. gnw-41574
Mihevc Damjan, Kovor, Cesta na Hudo
47, Tržič, osebno izkaznico, št. 317945.
gnz-41671
Miklavc Marija, Završje 5, Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št. 132684.
gnc-41569
Mikuš Tatjana, Gozd 11, Col, osebno
izkaznico, št. 249526. gnl-41660
Miljković Logar Mirjana, Roška cesta 31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 409521.
gnb-41470
Mirtič Julijana, Oblakova ulica 28, Celje,
osebno izkaznico, št. 513274. gnl-41789
Mrak Barbara, Podklin 7, Notranje Gorice,
osebno izkaznico, št. 11139. gnc-41619
Novak Janez, Dolenja vas 9, Otočec,
osebno izkaznico, št. 212237. gnn-41658
Nussdorfer Matjaž, Pot terencev 16,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 437051. gnm-41584
Perjet Andrej, Zg. Javoršica 17, Moravče, osebno izkaznico, št. 424291.
gnn-41883
Pirc Iztok, Pšata 79, Domžale, osebno
izkaznico, št. 122948. gnf-41466
Poles Mitja, Podgrad 21, Podgrad, osebno izkaznico, št. 236073. gnw-41549
Povše Rozalija, Lavričeva 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 79412. gno-41732
Prašnikar Ferdinand, Pogonik 5, Kresnice, osebno izkaznico, št. 293695.
gnz-41521
Pretnar Podobnik Mojca, Toma Zupana
25, Naklo, osebno izkaznico, št. 73993.
gnf-41416
Prosenjak Elvis, Borštnikova 37, Maribor, osebno izkaznico, št. 195968.
gnx-41673
Prša Zvonko, Lutverci 31, Apače, osebno izkaznico, št. 128163. gnu-41751
Rojc Gizela Stanislava, Količevo 49, Domžale, osebno izkaznico, št. 264510.
gnj-41462
Samec Anamarija, Večkoti 3, Štanjel,
osebno izkaznico, št. 58718. gno-41782
Sever Damjan, Maretinčeva 30, Metlika,
osebno izkaznico, št. 32687. gnv-41750
Skrt Mihaela, Kostanjevica 21, Kanal,
osebno izkaznico, št. 344099. gnm-41659
Slavec Antonija, Herbesteinova 17, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 87066.
gny-41497
Slinkar Ivana, Dolenjska cesta 23, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 442801.
gny-41647
Smodič Katja, Štefana Kovača 11, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 280278.
gnq-41655
Stojaković Svetlana, Kocenova ulica 2,
Celje, osebno izkaznico, št. 370713.
gnf-41516
Šarić Marko, Razgled 3/a, Piran - Pirano, osebno izkaznico, št. 327199.
gng-41615
Šarkezi Mirko, Gomilica 58/b, Turnišče,
osebno izkaznico, št. 47656. gnz-41871
Šefman Maja, Šturmova ulica 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 193268. gne-41442
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Šinkovec Nikolaj, Gradež 56, Turjak,
osebno izkaznico, št. 112659. gnl-41510
Škerlec Vojko Josip, Koželjeva ul. 5, Kamnik, osebno izkaznico, št. 503514.
gnq-41730
Škoda Ana, Javor 10, Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št. 119484.
gnp-41606
Šmuc Tina, Cesta 5. maja 5, Logatec,
osebno izkaznico, št. 235656. gnk-41811
Štefančič Zdravko, Vransko 157, Vransko, osebno izkaznico, št. 171783.
gng-41490
Tajnić Dejan, Brodarjev trg 14, Ljubljana, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur.
l. RS, št.65/2000. gni-41513
Toplak Ana, Ulica Pohorskega bataljona
15, Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št.
107044. gno-41786
Trajber Marko, Škofjeloška c. 23, Medvode, osebno izkaznico, št. 361739.
gny-41597
Urleb Leonida, Cesta v Log 21, Bistrica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 246857.
gnc-41794
Zarič Lea, Trg Dušana Kvedra 8, Maribor, preklic osebne izkaznice, objavljen v
Ur. l. RS, št.105/2000. gnt-41677
Zečević Tamara, Pucova 4, Celje, osebno izkaznico, št. 234680. gnj-41787
Zgonc Antonija, Dednik 6, Rob, osebno
izkaznico, št. 165790. gnj-41637
Zgonec Robert, Fabianijeva 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 272606.
gnx-41548
Zukanović Elvedin, Ulica Iga Grudna 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 361810.
gnv-41875
Živković Bogoljub, Sadinja vas 26, Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
27597. gnm-41809
Žižek Franc, Belokranjska ulica 20, Maribor, osebno izkaznico, št. 355764.
gng-41415

Vozniška dovoljenja
Ajdnik Franc, Gradnje 10, Šmarješke Toplice, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 29314, izdala UE Novo mesto.
gny-41847
Arvaj Ivana, Britof 25, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 359895, reg.
št. 17894, izdala UE Kranj. gnl-41735
Badovinac Andreja, Brašiči 20, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1445818, reg. št. 5864, izdala UE Metlika.
gnn-41608
Baloh Barbara, Dobro polje 14, Brezje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
606421, reg. št. 22264. gnz-41446
Barl Sonja, Polzela 259, Polzela, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 18444,
izdala UE Žalec. gnh-41414
Bauk Nada, Cesta IV/20, Velenje, vozniško dovoljenje, št. S 111358, reg. št.
14004, izdala UE Velenje. gnr-41529
Bele Damjan, Trg 8, Rogatec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14113, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnu-41801
Benčina Janez, Prešernova 19, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

475854, reg. št. 9378, izdala UE Kranj.
gns-41453
Benčina Tomaž, Rudarsko naselje 28,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7648, izdala UE Kočevje. gnf-41766
Bidar Miha, Zalog 17, Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1066256, reg. št. 33206, izdala UE
Kranj. gnh-41539
Biščak Damijana, Gornja Kozana 12, Košana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11048, izdala UE Postojna. gnn-41533
Blažič Boštjan, Pivška ulica 2, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11232, izdala UE Postojna. gnm-41438
Božič Štefanija, Kotlje 149, Kotlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3582,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnr-41704
Burkeljca Janko, Selce 5, Blagovica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
787089, reg. št. 7634, izdala UE Domžale. gnp-41631
Cerar Peter, Gornji Rudnik IV/1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1189239, reg. št. 207748, izdala UE Ljubljana. gnc-41723
Cerar Šabec Antonija, Glinškova ploščad 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1107955, reg. št. 94538, izdala UE Ljubljana. gns-41853
Cvetković Velibor, Črtomirova ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 768993, reg. št. 128998, izdala UE
Ljubljana. gnc-41844
Čikovin Andrej, Gortanov trg 10, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 43080, izdala UE Koper. gnn-41733
Čmarec Stjepan, Perzonali 28, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
1005, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnz-41746
Dacar Sebastijan, Breg ob Savi 28, Mavčiče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1347819, reg. št. 51226, izdala UE Kranj.
gnh-41464
Delost Majda, Pivška 1, Postojna, vozniško dovoljenje, reg. št. 3375. gns-41703
Djordjevski Dejan, Gradišnikova ulica 6,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12974, izdala UE Vrhnika.
gns-41628
Dolanc Martina, Golovec 22/a, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
3561, izdala UE Trbovlje. gnh-41714
Dominko Alenka, Štefana Kovača 31,
Odranci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 13561, izdala UE Lendava.
gne-41492
Dornik Tomaž, Trg revolucije 9, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
11406, izdala UE Trbovlje. gnl-41610
Erceg Ljubica, Cesta dveh cesarjev
104/v, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 446991, reg. št. 191350, izdala UE Ljubljana. gnv-41850
Feher Irena, Trg Rivoli 5, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 807138,
reg. št. 33140, izdala UE Kranj.
gnw-41749
Garankić Esad, Podvine 50, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1081018, izdala UE Zagorje. gng-41590
Gašper Boštjan, Ljuben 20, Uršna sela,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
32188, izdala UE Novo mesto. gnx-41623
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Genc Jožef, Kobilje 45, Kobilje, vozniško dovoljenje, kat. A - 350,BGH, reg. št.
15074, izdala UE Lendava. gnq-41780
Gonda Urška, Obrtniška 11/a, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
10566, izdala UE Trbovlje. gnk-41611
Grm Jože, Jurčkova pot 91, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
245550, reg. št. 79165, izdala UE Ljubljana. gnn-41683
Halilić Anita, Žerjav 68, Črna na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 18364, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnk-41711
Hasanaj Emurlla, Zlato Polje 3/a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1347512, reg. št. 51332, izdala UE Kranj.
gns-41532
Hazdovac Gregor, Gubčeva ulica 1, Mirna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1197435, reg. št. 11109, izdala UE Trebnje. gnb-41595
Hladnik Primož, Dole 19, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10490,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnh-41514
Hofler Urban, Smlednik 5/b, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1024389, reg. št. 205484, izdala UE Ljubljana. gnz-41471
Holobar Manja, Sv. Lovrenc 12, Prebold, vozniško dovoljenje, št. S 000453414.
gnk-41586
Horvat Boštjan, Lipa 119, Beltinci, vozniško dovoljenje, št. 37503. gno-41457
Horvat Štefan, Krčevina pri Vurbergu
88/a, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 34477, izdala UE Ptuj. gnr-41604
Ilič Marjan, Trg 4. julija 36, Dravograd,
vozniško dovoljenje, št. 2228. gnr-41904
Jakomin Daniel, Korte 13/d, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9467,
izdala UE Izola. gnr-41454
Jančič Vojko, Šolska 2, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 2589, izdala UE Piran. gnv-41425
Jelinčič Herman, Cesta 24. junija 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1266498, reg. št. 175417, izdala UE
Ljubljana. gng-41690
Jerebic Ana, Kardoševa ulica 6, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 14906, izdala UE Murska Sobota. gnc-41719
Jevševar Suzana, Dobojska 17, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
38198. gnv-41800
Ježovnik Vincenc, Olimje 89, Podčetrtek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6634, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnw-41599
Judež Boštjan, Dolenja vas 17, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1347398, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnn-41483
Jurič Gordana, Volkmerjeva 22, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 42768,
izdala UE Ptuj. gng-41840
Juriševič Zdravko, Dol pri Hrastovljah 44,
Črni Kal, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
3353, izdala UE Koper. gnw-41474
Kararić Ahmedin, Javorniško nabrežje 2,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1176218, izdala UE Jesenice.
gns-41803
Kepnik Goran, Liminjanska 104, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
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BGH, reg. št. 11500, izdala UE Piran.
gny-41747
Keršmanc Barbara, Bevke 43, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9981, izdala UE Vrhnika. gnn-41408
Klemenčič Sonja, Stara Osenca 47, Gorenja vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 18197, izdala UE Škofja Loka.
gne-41842
Klobčar Tom, Dragomer, Laze 24, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 15516, izdala UE Vrhnika.
gnn-41833
Kocijančič Roman, Dolenjska cesta 160,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 566983, reg. št. 163547, izdala UE
Ljubljana. gnb-41545
Kopinja Jože, Petišovska 91, Petrovci,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
15157, izdala UE Lendava. gnf-41791
Korpnik Boštjan, Vanganelska 33/a, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, št.
29959. gnc-41444
Kovač Anica, Ulica 9. junija 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
892040, reg. št. 42249, izdala UE Ljubljana. gnj-41862
Koželj Borut, Tomšićeva 89, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. S
281026, izdala UE Jesenice. gnd-41618
Koželj Jana, Moste 54, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 152843,
izdala UE Ljubljana. gni-41913
Kožuh Miha, Šišenska cesta 80, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1373002, reg. št. 221759, izdala UE Ljubljana. gnv-41650
Krajnc Marko, Ilirska ulica 6, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. 10680, izdala UE Gornja Radgona.
gnp-41456
Kranjc Aljoša, Pod kostanji 22, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 1048016,
reg. št. 42250. gny-41872
Krušič Miran, Kostanjevec 37, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, reg. št. 6490, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnx-41848
Kržin Saša, Rašica 39, Velike Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1366828, reg. št. 232495, izdala UE Ljubljana. gne-41917
Kudić Šemso, Kudići, Kudiči, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1165998, reg.
št. 218086, izdala UE Ljubljana.
gns-41653
Lah Kristina, Kidričevo naselje 6, Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6976, izdala UE Gornja Radgona.
gnd-41697
Lapajne Gregor, V Mlinu 4, Šempeter
pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1120125. gny-41447
Latifi Njazi, Likošane, Likošane, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1343422,
reg. št. 288819, izdala UE Ljubljana.
gnb-41645
Leban Aleš, Cankarjeva 20, Nova Gorica, vozniško dovoljenje. gnq-41455
Lesjak Rolando, Mestni vrh 75, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 37756,
izdala UE Ptuj. gni-41713
Lindič Majda, Gozdna cesta 3, Dolga
vas, Kočevje, vozniško dovoljenje, reg. št.
126. gnj-41841

Lorbek Miha, Strčja vas 28, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10324, izdala UE Ljutomer. gno-41707
Ložar Nataša, Beričevo 41/b, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1367508, reg. št. 218389, izdala UE
Ljubljana. gnu-41576
Majcen Nace, Tacenska cesta 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A-350 BGH,
št. S 1365448, reg. št. 163252, izdala UE
Ljubljana. gnq-41855
Marin Milan, Markišavci 25, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 28369,
izdala UE Murska Sobota. gnx-41698
Markič Gašper, Spodnje Duplje 57, Duplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
809280, reg. št. 44491, izdala UE Kranj.
gnt-41452
Marušič Irena, Opatje selo 22, Miren,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1226361, izdala UE Nova Gorica.
gni-41863
Medoš Danjel, Korte 122, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
1862, izdala UE Izola. gnt-41702
Medved Jože, Vir pri Stični 49, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGFH,
reg. št. 6507. gni-41888
Mele Polona, Cesta 4. maja 70/a, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8297, izdala UE Cerknica. gno-41907
Mencej Miran, Dolenjska cesta 48, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1097543, reg. št. 175674, izdala UE Ljubljana. gnk-41886
Mihelčič Polonca, Dolsko 3, Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
354255, reg. št. 122126, izdala UE Ljubljana. gnf-41541
Mihevc Miran, Jurčkova cesta 81, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1373396, reg. št. 173603, izdala UE Ljubljana. gng-41815
Miljković Logar Mirjana, Roška cesta 31,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1064540, reg. št. 210455, izdala UE
Ljubljana. gnc-41469
Mlinar Boštjan, Jakčeva ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
44440, reg. št. 181366, izdala UE Ljubljana. gno-41682
Mulej Marjeta, Selo pri Bledu 20, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
820926, reg. št. 23105. gng-41540
Novak Roland, Černelavci, Gorička 90,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 30173. gns-41603
Novak Štefanija, Veščica 24, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7431, izdala UE Ljutomer. gnh-41839
Nussdorfer Matjaž, Pot terencev 16,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BCGH, št. S 847790, reg. št. 135641,
izdala UE Ljubljana. gnn-41583
Oblak Vilma, Bevke 135, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6292,
izdala UE Vrhnika. gnm-41709
Ogris Dejan, Adergas 47, Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1412272, reg. št. 51267, izdala UE
Kranj. gnx-41748
Omahen Andrej, Ob Grosupeljščici
14/a, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S 1302947, reg. št. 17048,
izdala UE Grosuplje. gnb-41920
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Opara Klotilda, Ulica Milana Majcna 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 545349, reg. št. 3848, izdala UE
Ljubljana. gny-41572
Osek Brigita, Zagaj pod Bočem 14, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 11449, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnq-41880
Osterman Mojca, Luče 2/a, Visoko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1140991, reg. št. 41189, izdala UE Kranj.
gni-41638
Papež Alenka, Peterlinjek 46, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13642, izdala UE Novo mesto. gnw-41449
Partalo Rajko, Bolniška 28, Piran - Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg.
št. 2845, izdala UE Piran. gnh-41614
Pavlin Jana, Jerebova 20, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
31448, izdala UE Novo mesto. gnu-41701
Pekica Mirela, Čevljarska 29, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
25493. gnb-41845
Perjet Andrej, Zg. Javoršica 17, Moravče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
234314, reg. št. 25449, izdala UE Domžale. gnl-41885
Peternelj Benedičič Klavdija, Rovte 7,
Podnart, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1322500, reg. št. 26642. gnx-41448
Petovar Škrget Pavla, Kjaševci 1, Križevci pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 3478, izdala UE Ljutomer.
gne-41642
Petrač Katarina, Zupančičeva 9, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1068836, reg. št. 29072, izdala UE Domžale. gnr-41579
Petrovčič Andreja, Zabočevo 4, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13381, izdala UE Vrhnika. gnp-41681
Pezdirc Jože, Krasinec 35, Gradac, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1405121, reg. št. 5768, izdala UE Metlika.
gnb-41445
Pintarič Andreja, Zamušani 76, Gorišnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
41019, izdala UE Ptuj. gns-41582
Pirc Iztok, Pšata 79, Domžale, vozniško
dovoljenje, kat. ABH, št. S 1069157, reg.
št. 25253, izdala UE Domžale. gng-41465
Pirih Dejan, Gradnikove brigade 17,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. GH,
izdala UE Nova Gorica. gnq-41605
Podgornik Tjaša, Rada Simonitija 22,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE
Nova Gorica. gne-41717
Podjavoršek Danilo, Kozjak 73, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9410,
izdala UE Slovenj Gradec. gnu-41426
Poljanšek Zdenka, Muljava 2, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
699265, reg. št. 7271, izdala UE Domžale. gnw-41899
Primožič Bernard, Štefanova ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 63366, reg. št. 117519, izdala UE
Ljubljana. gnu-41601
Pristušek Janko, Šercerjeva cesta 15,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 107327, reg. št. 6054, izdala UE
Velenje. gny-41522
Pucko Saša, Steletova ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI

Št. 110-111 / 1. 12. 2000 / Stran 10753

12358, reg. št. 23171, izdala UE Koper.
gnv-41575
Rabuzin Branko, Debro 3, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 207764,
izdala UE Laško. gnd-41518
Raspet Jože, Mivka 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 611283,
reg. št. 5580, izdala UE Ljubljana.
gnh-41814
Raušl Denis, Poštna ulica 5, Središče
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10597, izdala UE Ormož. gnu-41626
Rener David, Lože 51, Vipava, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1203883, reg.
št. 15449. gnl-41639
Samec Anamarija, Večkoti 3, Štanjel, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15784,
izdala UE Sežana. gno-41607
Savić Mirko, Ul. Vide Janežičeve 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1136468, reg. št. 175248, izdala UE Ljubljana. gnk-41736
Sedej Alenka, Železnikarjeva ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
596990, reg. št. 135941, izdala UE Ljubljana. gnt-41652
Sever Barbara, Brezovci 41/i, Puconci,
vozniško dovoljenje, št. 32716. gnw-41699
Skenderović Sanel, Dunajska cesta 103,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 998750, reg. št. 206248, izdala UE
Ljubljana. gng-41865
Skrt Mihaela, Kostanjevica 21, Lig, Kanal, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gnt-41752
Skubic Barbara Terezija, Ulica Jana Husa
41, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 194941, reg. št. 119135, izdala UE Ljubljana. gnr-41854
Slinkar Ivana, Dolenjska cesta 23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
246579, reg. št. 73836, izdala UE Ljubljana. gnz-41646
Stankovič Peter, Postojnska ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1077428, reg. št. 173495, izdala UE
Ljubljana. gnl-41635
Strasberger Ciril, Brod 4, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15844, izdala UE Novo mesto. gnm-41634
Strle Jure, Cankarjeva 2, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1102225, reg. št. 24714. gns-41428
Strniša Ljudmila, Neubergerjeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 412457, reg. št. 79298, izdala UE
Ljubljana. gnv-41900
Šefman Maja, Šturmova ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1364989, reg. št. 231671, izdala UE Ljubljana. gnf-41441
Šifrer Bernarda, Trancarija 28, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
136893, reg. št. 20382, izdala UE Kranj.
gnt-41427
Šikovec Boštjan, Dolenji Boštanj 86, Boštanj, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 52/94. gns-41528
Šinigoj Anja, Črniče 62/a, Črniče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1225736,
reg. št. 15583, izdala UE Ajdovščina.
gnx-41898
Škoflek Jože, Dobrna 60, Dobrna, vozniško dovoljenje, št. S 341780, reg. št.
31329. gni-41488

Štamcar Milan, Ravnikarjeva 5, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
105122, reg. št. 14338, izdala UE Domžale. gnl-41460
Štanta Madleen, Vlahovičeva 42, Ankaran - Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. B,
reg. št. 44555, izdala UE Koper.
gnc-41894
Štefančič Zdravko, Vransko 157, Vransko, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1330163, izdala UE Žalec. gnh-41489
Štrbulc Franc, Bizeljska cesta 62, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
9528, izdala UE Brežice. gnf-41891
Šturm Rosana, Senožeče 125, Senožeče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13067, izdala UE Sežana. gnd-41443
Šuler Mojca, Lokvica 19, Miren, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gnb-41770
Tramte Rosanda, Dobrava 50, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
40470, izdala UE Novo mesto. gnd-41793
Tratnik Anton, Pohlinova ulica 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1051640, reg. št. 72729, izdala UE Ljubljana. gnb-41695
Trauner Elizabeta, Soteljsko pod Kalobjem 7/a, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 9903, izdala UE Šentjur pri
Celju. gnj-41487
Turnšek Matjaž, Male Rodne 9, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
reg. št. 13939, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnu-41876
Turnšek Mojca, Skapinova 2, Celje, vozniško dovoljenje, št. S 1037280, reg. št.
41759. gnm-41484
Turšič Mateja, Brezovica pri Borovnici
52, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 14734, izdala UE Vrhnika.
gnm-41859
Učakar Ciril, Kavčičeva ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
239590, reg. št. 21312, izdala UE Ljubljana. gnl-41585
Veber Dani, Šmartno 14, Šmartno v Rožni dolini, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 33189. gnn-41558
Velkavrh Darij, Ilirska ulica 22, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
320420, reg. št. 48408, izdala UE Ljubljana. gnv-41700
Venko Anton, Dol pod Gojko 33, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCE, št. S
374338, reg. št. 13315, izdala UE Celje.
gnc-41494
Vilfan Urška, Frankovo naselje 167, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, reg. št. 8557.
gnl-41835
Vincetić Goran, Tržaška cesta 113, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
933271, reg. št. 174975, izdala UE Ljubljana. gnx-41573
Virag Drago, Gasilska ulica 8, Odranci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14850, izdala UE Lendava. gni-41413
Vošner Alenka, Mislinjska Dobrava
104/a, Podgorje pri Slovenj Gradcu, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 108/2000. gnd-41418
Vrtovec Marko, Stanežiče 27/e, Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S 611481, reg. št. 128430, izdala
UE Ljubljana. gnt-41577
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Zajc Stanislav, Gornje Lepovče 13/a,
Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št. 116, izdala UE Ribnica.
gnq-41630
Zečević Tamara, Pucova 4, Celje, vozniško dovoljenje, št. S 1363007, reg. št.
45004, izdala UE Celje. gni-41788
Zorko Janko, Vodruž 22, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
2441, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnw-41774
Zukanović Elvedin, Ulica Iga Grudna 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1191551, reg. št. 204232, izdala UE
Ljubljana. gnw-41874
Zupančič Kralj Lucija, Pot na most 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 932141, reg. št. 111118, izdala UE
Ljubljana. gnd-41643
Žigić Rej, Ul. bratov Učakar 52, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1010794, reg. št. 67681, izdala UE Ljubljana. gns-41578
Žist Sašo, Trebinjska ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1096022, reg. št. 140811, izdala UE Ljubljana. gno-41507
Živković Bogoljub, Sadinja vas 26, Ljubljana-Dobrunje, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 769723, reg. št. 100273, izdala UE Ljubljana. gnu-41501
Žunič Marjeta, Ob težki vodi 1, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5716, izdala UE Novo mesto. gnu-41451

Zavarovalne police
Drk Romana, Brnica 9, Hrastnik, zavarovalno polico, št. 772143, izdala zavarovalnica Tilia. gnc-41694
Fleihtinger Marija, Krožna cesta 58, Koper - Capodistria, zavarovalno polico, št.
AO 0807804. gnk-41536
Garvas Janez, Repče 5, Šmarje-SAP,
zavarovalno polico, št. 0755925, izdala zavarovalnica Tilia. gnh-41589
Glogovšek Mihael, Trebež 16, Artiče, zavarovalno polico, št. AO 696578, izdala zavarovalnica Tilia. gnw-41624
Grabanar Ivan, Koprivnik 27, Kočevje,
zavarovalno polico, št. AO 702202, izdala
zavarovalnica Adriatic. gnm-41534
Lokar Zoran, Gustinčičeva ulica 33, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 331445, izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d.
gnh-41889
Mahič Elvira, Janeza Puharja 7, Kranj,
zavarovalno polico, št. 516355, izdala zavarovalnica Tilia. gnf-41616
Majer Uroš, Stoženska cesta 23, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0656740, izdala zavarovalnica Tilia. gnk-41686
Mehmedagić Fikret, Agrokombinatska
cesta 5, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
AO 00101332162, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnr-41629
Miketić Rajko Boško, Čudno selo 3, Črnomelj, zavarovalno polico, št. AO 275500.
gnm-41434
Nose Anton, Črmošnice 15, Semič, zavarovalno polico, št. 210716. gnn-41708
Paradiž Darko, Kidričeva 1, Žalec, zavarovalno polico, št. AO 241758. gnt-41877
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Pervanje Rajka, Planina 19, Kranj, zavarovalno polico, št. 714191, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnw-41849
Plot Marko, Ig 178, Ig, zavarovalno polico, št. 727434, izdala zavarovalnica Tilia.
gnh-41739
Roudi Andrej, Dolomitska ulica 12, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 00101280870
in 00101295940, izdala zavarovalnica Slovenica. gnf-41741
Slovenica, zavarovalniška hiša, d.d.,
Ljubljana, preklicuje obvezno zavarovanje
(ZA02): 310769, 310770. Skupno 2 polici. Ob-39751
Šarf Djindjinović Vera, Lotričeva ulica 4,
Ljubljana-Šentvid, zavarovalno polico, št.
AVO 707513, izdala zavarovalnica Tilia.
gnb-41720
Vertot Amalija, Attemsov trg 23, Nazarje,
zavarovalno polico, št. 286650. gns-41878
Zelnik Renata, Ljubljanska 7/b, Maribor,
zavarovalno polico, št. 0293231, izdala zavarovalnica Slovenica filiala Maribor.
gni-41613
Žitnik Jaroslav, Golnik 112, Golnik, zavarovalno polico, št. 737265, izdala zavarovalnica Tilia. gnd-41693

Spričevala
Ahčin Rozi, Pri nadvozu 6, Grosuplje,
spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske
šole, št. 553, izdano 20. 6. 1983, izdano
na ime Rus Rozi. gnf-41895
Babnik Matjaž, Pod hribom 49, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Toneta Čufarja
v Ljubljani. gnv-41504
Bašelj Tanja, Velika pot 6, Solkan, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske in trgovske šole v Novi Gorici, št.
716-1765/98, izdano leta 20. 3. 1998.
gne-41692
Bevc Franc, Rore 5, Gornji grad, spričevalo o zaključnem izpitu Centra srednjih šol
Velenje, poklic strojni tehnik, spričevalo št.
5, izdano 26. 6. 1995. gnp-41556
Dolo Enrico, Vico Solto le Murette 22 16128 Genova, Italija, diplomo Filozofske
fakultete v Ljubljani - oddelek za psihologijo
z dne 5. 12. 1992. gnf-41570
Dugonjič Emil, Gančani 203, Beltinci,
diplomo Srednje šole za gostinstvo in turizem - smer natakar, izdana leta 1988.
gnt-41627
Đanić Zemir, Stanić Rijeka, Doboj, diplomo Srednje šole tehničnih strok Litostroj,
izdana leta 1980. gni-41813
Fajdiga Drago, Trg Pavla Rušta 1, Vipava, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
avtotehnične šole, št. 508/1AV, izdano leta
1979. gnn-41612
Frank Sergej, Celovška cesta 264, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1991
in 1992. gns-41728
Gale Ivan, Velike Lašče 132, Velike Lašče, indeks, št. 20990063, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani. gnl-41860
Golob Januš, Poljče 17, Begunje na Gorenjskem, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske šole na Bledu, št. IV/207
- smer kuhar, izdano leta 1999. gnz-41696

Graša Daniel, Naselje B. Kidriča 2, Metlika, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
tehniške, gradbene in lesarske šole v Novem mestu, izdano leta 1999. gnn-41737
Habe Robert, Za gradom 18, Idrija, diplomo Srednje šole elektrotehniške usmeritve v Novi Gorici, izdana leta 1984.
gnv-41725
Heine Henrik, Endliherjeva ulica 10, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Ketteja Murna v Ljubljani, št. P 168, izdano leta 1970.
gnp-41856
Hočvrščak Božidar, Dolgovaške gorice
255, Lendava - Lendva, zaključno spričevalo SŠGT Radenci, izdano leta 2000.
gng-41440
Hrovatin Borut, Žalna 18, Grosuplje, diplomo Filozofske fakultete - oddelek za psihologijo, izdana leta 1973. gnf-41691
Kendič Anica, Čuklja 4, Dornberk, spričevalo o končani OŠ Dornberk, izdano leta
1970. gnl-41810
Kleva Edi Čuk, Lucija, Šolska 8, Portorož - Portorose, spričevalo o zaključnem
izpitu PAKS Koper, izdano leta 1976.
gnj-41537
Knaus Uroš, Klanjškova 14, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tehniške šole
Celje, izdano leta 1990/91. gng-41515
Kolarič Aleksander, Gajševci 7, Križevci
pri Ljutomeru, zaključno spričevalo, št. 102
- konfekcijski tehnik. gne-41617
Korez Gregor, Kresnice 4, Štore, spričevalo SSŠ Štore. gnq-41530
Košan Andreja, Črnova 29, Velenje, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje vrtnarske šole v Celju, izdano leta 1990 do 1993.
gnv-41675
Kotnik Anton, Trg 4. julija 8, Dravograd,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za miličnike v Tacnu. gnl-41710
Križnik Metka, Gaberje 252, Šoštanj, diplomo št. 41/91, izdal PTT srednješolski
center Ljubljana leta 1991 na ime Novak
Metka. gnn-41437
Logar Sabina, Kosovelova 17, Idrija, spričevalo od 1 do 8 razreda OŠ Jožeta Mihevca Idrija. gnl-41535
Malavašič Slavko, Zdenska vas 46, Videm-Dobrepolje, spričevalo 3. letnika Poklicne avtoelektrične šole v Ljubljani, izdano
leta 1982. gnm-41684
Medved Hari, Kovorska cesta 31, Tržič,
spričevalo o končani OŠ Bistrica v Tržiču,
izdano leta 1977. gnv-41600
Medved Milan, Mrzlo polje 3, Ivančna
Gorica, spričevalo 1. letnika Železniške šole
v Ljubljani, izdano leta 1982. gnd-41468
Mihovilović Vlasta, Pod Plevno 58, Škofja Loka, indeks, št. 20990166, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnh-41564
Mirtič Peter, Ulica Gorenjskega odreda
8, Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje elektrotehniške šole Ljubljana, št. II/1767, izdano leta 1990. gnk-41861
Moškon Matej, Goljarjeva pot 9, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
elektro šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
gno-41832
Može Monika, Dolenje Sušice 18, Dolenjske Toplice, spričevalo 1. letnika SŠ Črnomelj smer poslovni tajnik - tehnik, izdano
leta 1996. gne-41767
Novak Marjeta, Kamnogoriška cesta 43,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje me-
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dicinske setre - oddelek babice, izdano leta
1977. gni-41538
Ogrin Tadej, Agrokombinatska cesta
6/č, Ljubljana, diplomo Srednje elektrotehnične šole v Ljubljani, izdana leta 1986.
gno-41657
Ohnjec Janez, Glagoljaška 1/b, Koper Capodistria, indeks, št. 22050440, izdala
Fakulteta za šport. gnm-41909
Omerović Izet, Cesta 9. korpusa 27, Solkan, spričevalo 2. letnika Poklicne gradbene šole v Ajdovščini. gnq-41830
Perovšek Franci, Krnče 3, Ortnek, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole v
Kočevju, št. 21/76, izdano leta 1976.
gnd-41843
Petrovič Sanja, Tesarska ul. 12, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske srednje šole - Trgovska akademija, izdano leta 2000. gnd-41718
Potočnik Nada, Podlubnik 159, Škofja
Loka, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole Kranj, izdano leta 1993, izdano na
ime Mezeg Nada. gny-41547
Prugovečki Apolo, Gubčeva 11, Krško,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tehnične šole Krško - elektro tehnik. gnd-41493
Rakovec Zdenko, Gunceljska cesta
28/a, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 1972. gnd-41743
Rejc Andrej, Artačeva ulica 4, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Centra strokovnih
šol v Ljubljani, izdano leta 1972 in 1974.
gnk-41661
Retelj Petra, Ljubljanska cesta 119,
Novo mesto, indeks, št. 71000443, izdala
Biotehniška fakulteta. gns-41903
Ropret Kristina, Mlaka 5, Tržič, spričevalo
o zaključnem izpitu Gimnazije Kranj, št. 229,
izdano na ime Škantar Kristina. gnn-41433
Skrt Mihaela, Kostanjevica 21, Lig, Kanal, indeks, št. 11960555, izdala Visoka
šola za zdravstvo v Ljubljani. gnr-41754
Slemenšek Robert, Ljubljanska 23, Velenje, diplomo CSŠ - Srednje elektro kovinarske in računovodske šole Velenje, št.
I/168, izdana leta 1986. gnd-41568
Stare Iztok, Čufarjeva ulica 8, Domžale,
indeks, št. 44087, izdala FOV v Kranju.
gnz-41596
Stiplovšek Sonja, Bukovje 26, Gorica pri
Slivnici, spričevalo 3. letnika SŠGT Celje,
izdano leta 1995. gnp-41431
Šuštar Klemen, Miklavičeva 18, Borovnica, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
2000. gne-41867
Švigelj Marija Magdalena, Brezuljak 8,
Begunje pri Cerknici, spričevalo o zaključnem izpitu št. IV/108, izdala Srednja tehnična in naravoslovna šola v Postojni dne 25.
6. 1991. gnp-41485
Tolja Petra, Oljčna pot 15, Piran - Pirano, spričevalo Gimnazije Piran, izdano leta
1996/97. gnk-41436
Vajdec Damjan, Ul prvoborca 6, Jesenice, spričevalo Poklicne gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1977. gng-41715
Vajdec Damjan, Ul prvoborca 6, Jesenice, spričevalo Poklicne gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1978. gnf-41716
Vinšek Katja, Lojzeta Hrovata 5, Kranj,
indeks, št. 41042638, izdala FOV v Kranju.
gnf-41641

Vodopija Radenko, Oljčna pot 39/c, Koper - Capodistria, spričevalo 1. letnika Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta 1978. gng-41544
Vrhovnik Karmen, Tunjice 12, Kamnik,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje kemijske
šole v Ljubljani, izdano leta 1988 in 1989.
gnf-41591
Wakolbinger Nataša, Berčonova pot 7,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Tehniške kemijske šole, izdano leta 1979/80, izdano
na ime Lebedinec Nataša. gnl-41685
Zaviršek Robert, Vrhpolje pri Moravčah
37, Moravče, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih strok v Ljubljani.
gnj-41687
Zebec Rozalija, Ulica Veljka Vlahoviča
87, Maribor, zaključno spričevalo PTT srednješolskega centra v Ljubljani, izdano leta
1974. gnv-41500
Žerjal Mojca, Clevelandska 45, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Nove Fužine,
izdano leta 1993/94. gnl-41439

Ostali preklici
Adamič Katja, Dolenji Lazi 63, Ribnica
na Pohorju, študentsko izkaznico, št.
41950131, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnu-41651
Alaković Jana, Ulica Janka Puclja 9, Kranj, delovno knjižico. gnb-41499
AUTODELTA d.o.o., Dunajska 122, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1134467. gnl-41410
AVTOTEHNA d.d., Celovška c.175, Ljubljana, ECL-a št. 20618, izdan v carinarnici
1913 CI TERMINAL LJUBLJANA dne 9. 4.
1998. gnt-41502
BAJC d.o.o., Goriška 56, Ajdovščina,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1093294 za vozilo Ssangyong
Musso
2,9TD,
št.
šasije
KPTE0B1DSXP154005. gnq-41680
Balažič Bernardo, Celovška cesta 87,
Ljubljana, preklic delovne knjižice,objavljeno v Ur. l. RS, št. 105/2000. gnd-41893
Banka Celje, d.d., Vodnikova 2, Celje,
preklicuje veljavnost akceptnega naloga
obr. št. 46, s karakteristično številko C
6776416. Ob-39630
Barukčić Slavica, Ulica Mersijev 15, Rogatec, delovno knjižico. gnc-41819
Benko Silvia, Vodovodna ulica 11, Gornja Radgona, študentsko izkaznico, št.
18000480, izdala Filozofska fakulteata v
Ljubljani. gnb-41745
Berden Mojca, Vodnikova 180, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18981432,
izdala Filozofska fakulteta. gnp-41506
Bernard Janez, Zg. Rute 16, Gozd Martuljek, delovno knjižico. gnv-41625
Binder Francka, Tavčarjeva 10, Jesenice, delovno knjižico. gnr-41429
Boršič Anita, Čopova 25, Celje, delovno
knjižico, reg. št. 232/96. gny-41797
Bradač Mateja, Soteska 58, Straža, študentsko izkaznico, št. 31980054, izdala fakulteta za farmacijo. gns-41503
Cerar David, Gornji Rudnik IV/1, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 13415, izdala
FDV v Ljubljani. gno-41882

Cirman Tanja, Prušnikova 96/a, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 50200047,
izdala Teološka fakulteta v Ljubljani.
gnt-41552
Čepon Rok, Horjul 209, Horjul, vozno
karto, izdal Alpetour Škofja Loka. gnc-41594
Dolenc Aleksander, Tabor 14, Logatec,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu Srenje zdravstvene šole v Ljubljani, izdalo Ministrstvo za zdravstvo Ljubljana. gnm-41609
Filipič Srečko s.p., Pristava 14/a, Ljutomer, licenco št. 193/109-39/1997 za vozilo z reg. oznako MS 30-10D. gnm-41834
Fingušt Jože, Sp. Gaj 9, Pragersko, izjavo o ustreznosti posamično pregledanega
vozila, št. B 0056389. gnz-41846
Gajšek Franc, Podlehnik 61, Podlehnik,
delovno knjižico. gno-41432
Grebenc Matic, Smerdujeva 14, Ljubljana-Šentvid, študentsko izkaznico, št.
19781146, izdala Ekonomska fakulteta.
gnd-41918
Hlupič Damijan, Ločica 54/a, Polzela,
delovno knjižico. gnw-41799
Kalan Marjan, Sebenje 38, Bled, delovno knjižico. gnl-41435
Kaligarič Irena, Cetore 27, Izola - Isola,
študentsko izkaznico, št. 19326893, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnv-41450
Kavšek Jelka, Svibno 16, Radeče, študentsko izkaznico, št. 19356719, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gni-41738
Kosirnik Alojz, Tunjice 42, Kamnik, delovno knjižico. gne-41567
Kovač Franc, Novi svet 6, Škofja Loka,
delovno knjižico. gnl-41560
Kumprej Leonard, Robindvor 45, Dravograd, študentsko izkaznico, št. 25005819,
izdala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gnc-41644
Kurinčič Jernej, Trg OF 14, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 50001708, izdala
Teološka fakulteta. gnt-41852
Lampret Jožica, Radohova vas 18, Šentvid pri Stični, dijaško izkaznico, izdala Škofijska klasična gimnazija. gnn-41908
Lipuš Andreja, Dunajska cesta 428, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala SVŠ in gimnazija v Ljubljani. gnh-41914
Matijec Franc, Hudinja 37, Vitanje, delovno knjižico, št. 37370. gnk-41836
Matijec Marjana, Hudinja 37, Vitanje, delovno knjižico, št. 15697. gnj-41837
Matijević Igor, V Murglah 237, Ljubljana,
delovno knjižico. gnh-41689
Muzek Dragoslava, Ledina 12/d, Maribor, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0175114. gnp-41531
Nučič Klemen, Pot na Močila 19, Križe,
študentsko izkaznico, št. 71950477, izdala
Biotehniška fakulteta v Ljubljani. gnb-41620
Perić Mario, Celovška cesta 99/b, Ljubljana, delovno knjižico. gnf-41816
Petrač Lea, V Murglah 67/a, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19743055, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnk-41511
Pičulin Tina, Tesovnikova ulica 43, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 14680, izdala FDV v Ljubljani. gnp-41581
Pikl Silvestra Gertruda, Nove trate 25,
Nazarje, delovno knjižico. gnp-41831
Porle Robert, Stročja vas 36, Ljutomer,
overjeno
kopijo
licence,
št.
008924/12000-530/01-2239/1999 za
vozilo Peugeot Boxer, reg. št. MS 53-97V.
gnb-41670

Stran
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Prislan Jelka, Špeglova 30, Velenje, delnice KRS d.d. Velenje, št. 001117 001120. gni-41838
Razgoršek Anton, Šlandrova 1, Velenje,
4 delnice KRS Velenje, št. 019748,
019749, 019750 in 019751. gnq-41430
Rogelj Grega, Polje cesta XVIII 2, Ljubljana, delovno knjižico. gne-41621
Samec Anamarija, Večkoti 3, Šempeter
pri Gorici, študentsko izkaznico, št. 12236,
izdala FDV v Ljubljani. gnz-41896
Sebanc Gregor, Kumerdejeva ulica 1,
Bled, študentsko izkaznico, št. 18981009,
izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnk-41486
Simon Veronika, Petrovičeva 34, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 15808, izdala FDV v Ljubljani na ime Simonovska
Vera. gnx-41498
Skrt Mihaela, Kostanjevica 21, Lig, Kanal, študentsko izkaznico, št. 11960555,
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izdala Visoka šola za zdravstvo v Ljubljani.
gns-41753
Strmčnik Franc, Koželjskega 3, Velenje,
3 delnice KRS Velenje, št. 008403,
008404, 008405. gnq-41705
Šinko Marija, Finžgarjeva 10, Radenci,
hranilno knjižico, št. 19100-0008904654 HU
2981-9 19100-000894654 HU 3199-7, izdajatelj HKS Gornja Radgona. gnw-41824
Škoberne Darja, Šalek 66/a, Velenje, 4
delnice KRS Velenje, št. 020320, 020321,
020322, 020323. gnp-41706
Škofljanec Jože, Brege 60, Leskovec
pri Krškem, potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev
licence v cestnem prometu, št. 613281,
izdano leta 1999. gnh-41764
Šmuc Tina, Cesta 5. maja 5, Logatec,
študentsko izkaznico, št. 30011177, izdala
FKKT. gnj-41812

Šuštar Maja, Mala vas 1/a, Videm-Dobrepolje, vozno karto, št. 115, izdal Sap Ljubljana. gnu-41726
Trampuš Bojan, Predmost 5/a, Gorenja
vas, delovno knjižico. gnj-41512
Trpin Špela, Oražnova ulica 10, Ljubljana, delovno knjižico. gnp-41731
Urbanija Andrej, Dunajska cesta 142,
Ljubljana, delovno knjižico. gny-41622
Zupan Daniel, Senično 111, Križe, študentsko izkaznico, št. 3577, izdala Naravoslovna tehnična fakulteta v Ljubljani.
gnt-41602
Žibret Slavko, Pod lipami 66, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20970582, izdala
Pravna fakulteta. gnq-41905
Žorž Duško, Peričeva 60/a, Ljubljana, vozno karto, št. 582, 100% vozovnica s spremljevalcem, izdal LPP.
gng-41890
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