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Register
političnih strank
Št. 0302-18/05-028/30-98 Ob-40211
V register političnih strank se pod zaporedno številko 1, kjer je vpisana stranka
Slovenska nacionalna stranka, s kratico
imena SNS ter s sedežem v Ljubljani, Tivolska 13, vpiše sprememba statuta, programa in znaka stranke, ki je sestavljen iz
grbov Kranjske, in Štajerske s Koroško v
zgornji vrsti, ter Goriške z Gradiško in Istro v
spodnji vrsti, ki jih povezuje lipov list. Kot
osnova znaka je obris zemljevida slovenskih
dežel po Kozlerju, ki se na svoji desni dotika kratice SNS. V črnobeli varianti so poudarjeni obrisi in konture risbe in črk, v barvni pa temeljijo barve grbov na zgodovinskih osnovah, povezuje jih zelen lipov list z
rumenimi plodovi, kot osnova je zlata ploskev sedanje Republike Slovenije in pod
njo bela ploskev zemljevida slovenskih dežel po Kozlerju. Črke so črne barve.
Kot zastopnik politične stranke Slovenske nacionalne stranke se v register političnih strank vpiše Zmago Jelinčič.

Št. 0302-18/05-028/34-2000 Ob-40246
“V register političnih strank se pod zaporedno številko 40, kjer je vpisana stranka
Stranka mladih Slovenije, s kratico imena
SMS ter sedežem v Ljubljani, Tržaška 2,
vpiše zastopnik stranke Dominik Sava Černjak, predsednik stranke.“

ISSN 1318-9182

Št. 0302-18/05-028/39-99 Ob-40244
V register političnih strank se pod zaporedno številko 22, kjer je vpisana stranka
Krščansko – socialna unija, s skrajšanim
imenom Krščanski socialisti ter s kratico
imena KSU in sedežem v Ljubljani, Mariborska 26, vpiše zastopnik stranke Franc
Miklavčič, predsednik stranke.

LEGENDA BARV NA STILIZIRANI MAVRICI:
(od zgoraj navzdol)
modra,
zelena,
rumena,
roza,
rdeča,

Št. 0302-18/05-028/55-2000 Ob-40247
V register političnih strank se pod zaporedno številko 30, kjer je vpisana stranka
Nacionalna stranka dela, s skrajšanim
imenom Stranka dela ter kratico imena
NSD in sedežem v Ajdovščini, Šibeniška
21, vpiše zastopnik stranke Marjan Poljšak,
predsednik stranke.

Legenda barv:
– geslo črne barve,
– stranice pravokotnika črne barve,
– podlaga bele barve.

Leto X

Sodni register
KRANJ
Rg-226
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/01988 z dne 30. 11. 1999 pri
subjektu vpisa UKO, umetno kovinska
obrt, Kropa, d.d., sedež: Kropa 7A, 4245
Kropa, pod vložno št. 1/00202/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.d., v d.o.o., spremembo firme, skrajšane firme in ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5066824
Firma: UKO, umetnokovinska obrt,
Kropa, d.o.o.
Skrajšana firma: UKO, Kropa, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Ustanovitelji: Map Trade, d.o.o., Slovenska Bistrica, Špindlerjeva 2c, vložek
10,739.000 SIT, Slovenska razvojna
družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložek 3,764.000 SIT, Antena ena, d.d., Ljubljana, Slovenska c. 56, vložek 1,130.000
SIT, Atena dve, d.d., Ljubljana, Slovenska
c. 56, vložek 1,130.000 SIT, Atena tri, d.d.,
Ljubljana, Slovenska c. 56, vložek
5,270.000 SIT, Maksima 2, d.d., Ljubljana, Šubičeva 2, vložek 3,765.000 SIT, Zupan Radivoj, Kropa, Kropa 125c, vložek
629.000 SIT, Žaberl Boško, Kropa, Kropa
42, vložek 102.000 SIT, Dobre Jože, Kropa, Kropa 76, vložek 405.000 SIT, Ogrinec Bogdan, Kropa, Kropa 125, vložek
203.000 SIT, Smrekar Klemen, Kropa, Kropa 44, vložek 253.000 SIT, Dimitrijevski
Blagojče, Kropa, Kropa 3b, vložek 356.000
SIT, Bajželj Jože, Kranj, Pante 7, vložek
253.000 SIT, Šinkovec Matjaž, Kropa,
Brezovica 5, vložek 203.000 SIT, Resman
Majda, Bled, C. svobode 32, vložek
305.000 SIT, Bohinc Minka, Kamna Gorica, Zg. Lipnica 9, vložek 305.000 SIT, Nikolič Branko, Radovljica, Cankarejva 31 A,
vložek 356.000 SIT, Dimitrijevski Vinko,
Kropa, Kropa 10, vložek 305.000 SIT,
Smrekar Anton, Kropa, Kropa 78, vložek
305.000 SIT, Jelenc Florijana, Kropa, Kropa 102 A, vložek 356.000 SIT, Štalc J.
Primož, Radovljica, Sp. Otok 7, vložek
253.000 SIT, Mihelič Ciril, Podnart, Rovte
5, vložek 203.000 SIT, Zupan Jure, Kropa,
Kropa 3, vložek 102.000 SIT, Markelj Andrej, Žirovnica, Smokuč 29, vložek
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403.000 SIT, Špik Alojz, Kropa, Lipnica 4,
vložek 305.000 SIT, Jelenc Silvester, Kropa, Kropa 61 A, vložek 356.000 SIT, Smrekar Olga, Kropa, Kropa 78, vložek 305.000
SIT, Glavan Tomaž, Kamna Gorica, Sp. Lipnica 2, vložek 253.000 SIT, Smrekar Albina, Kropa, Kropa 44, vložek 253.000 SIT,
Zupan Božidara, Kropa, Kropa 3 B, vložek
203.000 SIT, Bertoncelj Miran, Kropa, Sr.
Dobrava 11, vložek 305.000 SIT, Štalc Angela, Kropa, Kropa 3 B, vložek 405.000
SIT, Pintar Štefan, Podnart, Rovte 12, vložek 203.000 SIT, Pintar Janez, Podnart,
Rovte 12, vložek 102.000 SIT, Mihelič Peter, Podnart, Rovte 5, vložek 102.000 SIT,
Bohinec Maja, Radovljica, Šercerjeva 1, vložek 203.000 SIT, Resman Robert, Kropa,
Sr. Dobrava 4A, vložek 253.000 SIT, Lazar
Slavko, Kropa, Kropa 3 A, vložek 356.000
SIT, Vogelnik Rudi, Radovljica, Štrukljeva
28, vložek 203.000 SIT, Šolar Alojzija, Kropa, Brezovica 8, vložek 405.000 SIT, Šolar
Gregor, Kropa, Brezovica 8, vložek
405.000 SIT, Gašperšič Kozma, Kropa,
Brezovica 18, vložek 504.000 SIT, Križišnik Adam, Kropa, Kropa 107, vložek
405.000 SIT, Gomzi Ivan, Kropa, Kropa
101, vložek 405.000 SIT, Jeraša Marica,
Kropa, Kropa 51, vložek 405.000 SIT, Kordež Franc, Kropa, Kropa 51, vložek
405.000 SIT, Bertoncelj Mihaela, Podnart,
Podnart 53, vložek 405.000 SIT, Gartner
Jože, Kropa, Kropa 37, vložek 405.000
SIT, Golub Dušan, Radovljica, Gradnikova
93, vložek 305.000 SIT, Bertoncelj Miha,
Kropa, Kropa 105, vložek 356.000 SIT,
Janževec Darko, Podnart, Podnart 63, vložek 305.000 SIT, Gašperšič Štefanija, Kropa, Brezovica 18, vložek 405.000 SIT, Kordež Dragica, Kropa, Kropa 51, vložek
405.000 SIT, Gašperšič Janez, Radovljica,
Jelovška 19, vložek 405.000 SIT, Petrač
Adam, Kropa, Kropa 70, vložek 203.000
SIT, Petrač Zdravko, Kropa, Kropa 106,
vložek 405.000 SIT, Resman Zdenka, Kropa, Kropa 137, vložek 405.000 SIT, Kapus
Franc, Kamna Gorica, Kamna Gorica 107,
vložek 405.000 SIT, Pavlič Z. Matilda, Kropa, Kropa 116, vložek 405.000 SIT, Primc
Robert, Podnart, Posavec 55, vložek
203.000 SIT in Stojakovič Sreten, Kropa,
Kropa 3 B, vložek 203.000 SIT, vsi vstopili
31. 8. 1999, odgovornost: ne odgovarjajo,
Sklad za razvoj, delničarji Interne razdelitve
in delničarji notranjega odkupa, vsi izstopili
31. 8. 1999.

LJUBLJANA
Rg-404225
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02164 z dne 2. 6. 1999 pod št. vložka
1/31969/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos iz OS Nova Gorica, spremembo sedeža, osnovnega kapitala, deležev, družbene pogodbe z dne 14. 4. 1999,
spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5446406
Firma: M + 2, Trgovina, proizvodnja,
transport, d.o.o.
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Skrajšana firma: M + 2, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 9
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Jakin Mark, Kojsko, Kozana 118, vložek 780.000 SIT, Erzetič Mitja,
Kojsko, Plešivo 34, vložek 660.000 SIT, in
Mohorič Marija, Idrija, Levstikova ulica 16,
vložek 660.000 SIT, vsi vstopili 4. 3. 1997,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Jakin Vanda, Kojsko, Kozana 118,
imenovana 4. 3. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 2. 6. 1999: 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.;
3615 Proizvodnja žimnic; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 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; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-

na 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; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Oglaševanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici
pod vl. št. 1/01420/00.

MARIBOR
Rg-17089
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 2000/02394 z dne 23. 10.
2000 pri subjektu vpisa ZLATOROG, podjetje za ustanavljanje, financiranje in
upravljanje ter opravljanje trgovinske
dejavnosti, d.d., vpisanem pod vložno št.
1/00372/00, se v sodni register tega sodišča vpiše sprememba firme, naslova, dejavnosti, članov nadzorenga sveta, statuta in
vpis zmanjšanja osnovnega kapitala, s temile podatki:
Matična št.: 5042623
Firma: ZLATOROG, podjetje za upravljanje in financiranje, d.d.
Sedež: 2000 Maribor, Sokolska ulica 46
Osnovni kapital: 838,440.000 SIT
Članica nadzornega sveta: Draškovič Vesna, izstop 20. 4. 2000, Velcl Jelka, vstop
21. 4. 2000.
Dejavnost, vpisana 23. 10. 2000: 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
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prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti; 92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene dejavnosti.
Dejavnost, izbrisana 23. 10. 2000:
7440 Ekonomsko propagiranje.
Dne 23. 10. 2000 se vpiše sprememba
statuta.
Pod O 92.711 sme družba opravljati
samo dejavnost prirejanja klasičnih iger na
srečo, ki so organizirane v okviru kutlurnega, športnega ali zabavnega programa
prireditelja s skupno vrednostjo srečk do
500.000 SIT.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra

KRANJ
Srg 1399/2000
Rg-17088
Družba ADUT, trgovsko podjetje, Strahinj, d.o.o., s sedežem Strahinj 61, Strahinj, vpisana na reg. vl. št. 1/486/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Kerč
Marko, Predoslje 120, Kranj.
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 11. 5. 2000
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Ustanoviteljica je Zorčič Ljudmila, Župelevec 7a, Kapele, z ustanovitvenim kapitalom 1,502.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku
se
ustanovitveni
kapital
1,502.000 SIT prenese v celoti na Zorčič
Ljudmilo.
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 13. 11. 2000

LJUBLJANA
Srg 13728/2000
Rg-16611
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog Aggas, d.o.o., Ljubljana,
Goce Delčeva 27, za prenehanje družbe
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Aggas, d.o.o., Ljubljana,
Goce Delčeva 27, objavlja sklep:
Aggas, trgovsko podjetje, d.o.o., Goce Delčeva 27, Ljubljana, reg. št. vl.
1/13757/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 20. 10.
2000.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Mila Rotar, Ljubljana, Goce Delčeva 27, z ustanovitvenim kapitalom
1,505.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,505.000 SIT prenese v celoti na Milo
Rotar.
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 16. 11. 2000

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljice 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 28. 6. 1999
Rg-16617
Družba GIZ, Interesno združenje za
razvoj kraja in izboljšanje položaja krajanov Breginja, s sedežem Breginj 19,
Breginj, vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-3473-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 17. 10. 2000.
Ustanovitelji družbe so: Živec Iztok, Breginj 19, Breginj, Gregorčič Metka, Kobarid
65, Kobarid, Tonkli Pavel, Breginj 119, Breginj, Tonkli Franko, Breginj 94, Breginj, Dugon Vladi, Logje 1, Breginj, Rosič Edo, Logje 43, Breginj, Kodelja Edi, Breginj 52, Breginj, Žagar Rado, Sedlo 3, Breginj, Lazar
Mira, Breginj 24, Breginj, Živec Darinka,
Breginj 19, Breginj, Dugon Martina, Logje
1, Breginj, Tonki Ankica, Breginj 94, Breginj, Murkovič Verica, Stanovišče 21, Breginj, Rosič Bernarda, Logje 5, Breginj, Borjančič Darja, Breginj 91, Breginj, Stamenkovič Milinka, Breginj 96, Breginj, Lenkič
Nadja, Breginj 18, Breginj in Gašperut Jožica, Breginj 134, Breginj, ki prevzemajo odbveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanoviteljem.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od objave, sicer bo sodišče
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O
ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep
o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 10. 2000

KRŠKO
Srg 479/2000
Rg-16620
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski oddelek, kot registrsko sodišče na predlog predlagateljice Zorčič Ljudmile, Župelevec 7a, Kapele, za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Lesoprem, inženiring, oprema
in posredništvo, d.o.o., Župelevec 7a, Kapele, objavlja sklep:
družba Lesoprem, inženiring, oprema
in posredništvo, d.o.o., Župelevec 7a,
Kapele, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 19. 4. 2000.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

NOVA GORICA
Rg-3019
Družba HIPO, Gradbeni material,
d.o.o., s sedežem Ložice 11, Anhovo, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v
registru s št. reg. vl. 1-624-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 28. 6. 1999.
Ustanoviteljica je Stanič Jožefa, Ložice
11, Anhovo, 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 ustanoviteljici.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 02401-6/00-1210
Ob-40066
Pravila Sindikata podjetja Neodvisnost – KNSS Šepič, d.o.o., s sedežem v
Gradišču 51, 6243 Obrov, ki so jih sprejeli člani sindikata podjetja na ustanovni
skupščini sindikata dne 11. 11. 2000, se
hranijo na Upravni enoti Sežana.
Pravilnik Sindikata podjetja Neodvisnost
– KNSS Šepič, d.o.o., so vpisana v eviden-
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co statutov sindikatov pod zap. št. 6/00,
dne 22. 11. 2000.
Št. 007-1/96
Ob-40067
Veljavna pravila Sindikata hotela Astoria, s sedežem na Bledu, Prešernova 44,
ki so bila dne 26. 9. 2000 sprejeta na ustanovnem članskem zboru sindikata, se sprejmejo v hrambo pri Upravni enoti Radovljica.
Pravila sindikata so vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 99.
Št. 028-8/00
Ob-40068
Statut Sindikata bencinskih delavcev
Ljubljana, Dunajska c. 133, skrajšano ime
SBD, sprejet dne 16. 10. 2000, se hrani pri
Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Bežigrad.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod št. 8, dne 26. 10. 2000.
Št. 02801-13/00
Ob-40253
V evidenco statutov sindikatov, vodeno
pri Upravni enoti Celje pod zap. št. 148,
kamor je vpisan Sindikat zavoda srednja tehniška šola Celje, se z dne 16. 11. 2000
vpiše sprememba imena sindikata.
Novo ime sindikata je: SVIZ Sindikat
šolskega centra Celje, s sedežem: Pot
na Lavo 22, 3000 Celje.
Čistopis pravil za delovanje sindikata
SVIZ Sindikat šolskega centra Celje, se hranijo pri Upravni enoti Celje.
Za identifikacijo se določi matična številka 1229311.
Z dnem pravnomočnosti te odločbe se
nadomesti odločba Upravne enote Celje,
št. 02801-148/95 z dne 10. 5. 1995.
Št. 141-32/00-112
Ob-40254
Pravilnik sindikata podjetja Neodvisnost
– KNSS, d.d., Jeklotehna, vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, z dne 4. 1. 1995, pod zap. št. 002, ki
odslej nosi naziv: pravilnik sindikata podjetja Neodvisnost – KNSS Jeklotehna,
je bil spremenjen in sprejet na zboru sindikata, dne 12. 6. 2000, s sprejetjem spremenjenega pravilnika pa je bilo spremenjeno
tudi ime sindikata, ki odslej glasi: Sindikat
Neodvisnost – KNSS Jeklotehna, s sedežem v Mariboru, Vetrinjska ul. 22.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zap. št. 32, z dne 27. 11. 2000. Spremenjen
pravilnik se hrani v Upravni enoti Maribor.
Št. 141-33/00-112
Ob-40324
Pravila sindikata podjetja Gostinstvo
Gorca Maribor, ki so hranjena v Upravni
enoti Maribor na podlagi odločbe št.
141-10-079/93-0800-11, z dne 3. 6.
1993 in vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 79, z dne
25. 5. 1993, se izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 141-34/00-112
Ob-40328
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te
odločbe hrani statut podružnice MTT Tekstil
Maribor, z dne 23. 11. 2000.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov, pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 34, z dne 29. 11. 2000.
Identifikacija – matična številka sindikata
z imenom: Neodvisni sindikati Slovenije,
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Podružnica MTT Tekstil Maribor, skrajšano: NSS, Podružnica MTT Tekstil Maribor, s sedežem v Mariboru, Kraljeviča
Marka ul. 19, je 1435019.

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

N 17/2000
PO-16606
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici po predlogu Štemberber Emila iz Novokračin 7,
6254 Jelšane, za razglasitev za mrtvega
Štemberger Pavla Antona, sin Pavla in Jožefe Štemberger, roj. 6. 1. 1901 v Novokračinah, nazadnje bivajoč v Enacio Minez 2191,
Montevideo, Uruguay, od leta 1971 pogrešan, o njegovi smrti pa listinskega dokaza
ni, poziva pogrešanca, če je še živ, da se
oglasi, pozivajo se tudi vsi tisti, ki vedo karkoli povedati o eventualnem življenju ali smrti
pogrešanca, da to sporočijo sodišču ali skrbnici Ljubi Uljan iz Zabič 30/b, Ilirska Bistrica, v roku treh mesecev po objavi oklica v
Uradnem listu RS, po poteku roka pa bo
sodišče pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 15. 11. 2000
N 4/2000
PO-16604
Okrajno sodišče v Mariboru na predlog
predlagateljice Grete Krulc, stan. Maribor,
Zrkovska c. 42, obravnava predlog za razglasitev pogrešanega Gašperja Maksa Jeraša (Jerauscha), roj. 22. 1. 1882, nazadnje
stan. Maribor, Zrkovska c. 82, za mrtvega.
Pogrešanega so meseca avgusta leta
1945 odpeljali organi za notranje zadeve in
od takrat se je za njim izgubila vsaka sled.
Po podatkih arhiva RS bi lahko bil imenovani likvidiran.
Na podlagi 85. člena zakona o nepravdnem postopku (Ur. l. SRS, št. 30/86) sodišče poziva pogrešanega, da se oglasi in
tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju,
da to sporočijo sodišču v treh mesecih po
objavi oklica. Po poteku roka bo sodišče
pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 11. 2000

N 5/2000
PO-16605
Okrajno sodišče v Mariboru na predlog
predlagateljice Grete Krulc, stan. Maribor,
Zrkovska c. 42, obravnava predlog za razglasitev pogrešane Eme Katarine Jeraš (Jerausch), roj. 25. 11. 1895, nazadnje stan.
Maribor, Zrkovska c. 82, za mrtvo.
Pogrešano so meseca maja leta 1945
odpeljali organi za notranje zadeve v celjske
zapore in od takrat se je za njo izgubila
vsaka sled.
Na podlagi 85. člena zakona o nepravdnem postopku (Ur. l. SRS, št. 30/86) sodišče poziva pogrešano, da se oglasi in tudi
vse, ki kaj vedo o njenem življenju, da to
sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi
oklica. Po poteku roka bo sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 11. 2000
N 15/2000
PO-16607
Pri Okrajnem sodišču na Vrhniki teče
nepravdni postopek v zadevi predlagajoče
stranke Ogrin Miroslava iz Borovnice, Dol
96, zaradi določitve dneva smrti Ogrin Vincencija, rojenega 19. 7. 1910 na Padežu
pri Borovnici. Skrbnik pogrešanega je Milovič Stanislava iz Ljubljane, Bratov Učakar
10. Pogrešanca pozivamo, da se oglasi; vsi
drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju, pa
naj to javijo predlagajoči stranki, sodišču ali
skrbniku pogrešanca v roku treh mesecev
po objavi tega oklica, ker bo sicer sodišče
po preteku tega roka pogrešancu določilo
dan smrti.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 21. 11. 2000
N 16/2000
PO-16608
Pri Okrajnem sodišču na Vrhniki teče
nepravdni postopek v zadevi predlagajoče
stranke Milovič Stanislave iz Ljubljane, Bratov Učakar 10, zaradi določitve dneva smrti
Ogrin Karlu, roj. 30. 10. 1901, Laze 8, Borovnica. Skrbnik pogrešanca je Ogrin Miroslav, Dol 96, Borovnica. Pogrešanca pozivamo, da se oglasi; vsi drugi, ki kaj vedo o
njegovem življenju, pa naj to javijo predlagajoči stranki, sodišču ali skrbniku pogrešanca v roku treh mesecev po objavi tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešancu določilo dan smrti.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 21. 11. 2000

Oklici o skrbnikih in razpravah
II P 88/99
SR-16601
Okrožno sodišče v Kranju je na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP v
pravdni zadevi tožeče stranke Mustafe Arifija, Delavska cesta 26, Kranj, ki ga zastopa
odvetnik Jože Kristan iz Kranja, zoper toženo stranko Mileno Arifi, roj. 22. 9. 1963,
roj. Ninič, katere prebivališče je neznano,
zaradi razveze zakonske zveze, dodelitve
otrok in plačevanja preživnine, toženki postavilo začasnega zastopnika, odvetnika
mag. Janeza Jocifa, Tavčarjeva 22, Kranj.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo stran-
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ko v postopku vse dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 10. 2000
II P 490/98
SR-16600
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Vesni Ponikvar, v pravdni
zadevi tožeče stranke Bertalanič Andreja,
Cesta v Zajčjo dobravo 16a, Ljubljana-Polje, ki jo zastopa odvetniška družba Taljat,
Tratnik, Sočan in Bogataj o.p.d.n.o. iz Ljubljane, proti toženi stranki Ilonki Gartner, Bratovševa ploščad 26, Ljubljana, zaradi plačila tolarske protivrednosti 19.890 DEM s
pp, dne 8. 11. 2000, sklenilo:
Toženi stranki Ilonki Gartner, neznanega
prebivališča, se postavlja začasni zastopnik,
odvetnik Maks Mihelčič, Gregorčičeva 2,
Kamnik.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. II P
490/98, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler ji organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 11. 2000
P 79/94
SR-15087
Okrajno sodišče v Postojni je v pravdni
zadevi tožeče stranke Občine Postojna,
Ljubljanska cesta 4, Postojna, ki jo zastopa
odvetnik Igor Trebec iz Postojne, zoper toženo stranko Ahmetia Ferati, neznanega bivališča, prej Gregorčičev drevored 15, Postojna, zaradi na temelju določila 4. točke
drugega odstavka 84. člena ZPP, toženi
stranki Ahmetiu Ferati, neznanega bivališča,
prej Gregorčičev drevored 15, Postojna, je
postavilo za začasnega zastopnika odvetnika Mirana Škrinjarja iz Postojne, Tržaška
cesta 3/A, Postojna. Začasni zastopnik se
postavlja, ker je prebivališče toženca neznano, v pravdi pa nima pooblaščenca, reden postopek s postavitvijo zakonitega zastopnika tožencu pa bi trajalo predolgo, tako, da bi zaradi tega lahko nastale škodljive
posledice za tožnika.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženca v postopku vse dotlej, dokler
toženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni
organ ne sporoči sodišču, da je postavilo
skrbnika.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 26. 10. 2000

Stečajni postopki
in likvidacije
St 126/2000
S-40054
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
126/2000 z dne 23. 11. 2000 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Gepard, d.o.o.,
Pijava Gorica 39, Škofljica – v stečaju.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
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Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 11. 2000
St 117/2000
S-40055
To sodišče je s sklepom opr. št. St
117/2000 z dne 26. 10. 2000 potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Grafično embalažno podjetje TIKA, d.d.,
Trbovlje, Ulica Tončke Čeč 44, in njegovimi upniki.
Ugotovi se, da se za upnike 1. razreda
položaj po sklenjeni prisilni poravnavi ne
spremeni.
Ugotovi se, da je upnik 2. razreda, Valkarton Logatec, d.d., konvertiral svojo terjatev v lastniški delež pod pogojem, da bo
prisilna poravnava sklenjena, podal izjavo o
vpisu novih delnic in bo po pravnomočnosti
tega sklepa pridobil 22.825 novih delnic.
Upnikom 3. razreda izplača dolžnik 20%
na dan 21. 4. 2000 ugotovljene terjatve, in
sicer v roku enega leta od pravnomočnosti
tega sklepa z obrestno mero TOM + 0% za
čas od dneva začetka postopka prisilne poravnave do plačila.
Prilogi sklepa sta:
seznam upnikov z višino prijavljene terjatve, ugovarjane terjatve, ugotovljene terjatve (priznane terjatve, ki glsujejo), faktorjem
za glasovanje ter glasovalnimi deleži v nominalnem znesku in v odstotku (priloga I),
– seznam vseh terjatev do dolžnika (prijavljenih in neprijavljenih), njihova razvrstitev
v razrede in znižana višina terjatev po sklenjeni prisilni poravnavi (priloga II).
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
25. 10. 2000. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 20. 11.
2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2000
St 111/2000
S-40056
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
111/2000 z dne 22. 11. 2000 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Venta Zunanja trgovina, d.o.o., – v stečaju, Trdinova 4, Ljubljana.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2000
St 7/2000-108
S-40057
To sodišče je v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Gorenjc, splošno gradbeno podjetje, d.o.o., Ljubljanska cesta
11, Radovljica, s sklepom opr. št. St
7/2000 z dne 24. 10. 2000 potrdilo prisilno
poravnavo med dolžnikom in njegovimi upniki, izglasovano na naroku dne 20. 10. 2000.
Po tem sklepu so terjatve upnikov razvrščene v sedem razredov:
– 1. razred sestavljajo terjatve izločitvenih
upnikov, za katere se položaj tudi po potrditvi
finančne reorganizacije ne spremeni,
– 2. razred sestavljajo terjatve ločitvenih
upnikov, za katere se položaj tudi po potrditvi finančne reorganizacije ne spremeni,
– 3. razred sestavljajo terjatve delavcev iz
naslova plač in nadomestila plač za obdobje

zadnjih treh mesecev pred začetkom postopka prisilne poravnave in neizplačane odpravnine, kot so zaposlenim pripadle po predpisih, ki urejajo delovna razmerja, vendar največ v višini, kot je določena za presežne
delavce, za katere se položaj tudi po potrditvi
finančne reorganizacije ne spremeni,
– 4. razred sestavljajo druge terjatve delavcev, za katere predvidevamo 20% poplačilo v enem letu od dneva potrditve prisilne
poravnave,
– 5. razred sestavljajo navadne terjatve
upnikov, ki so svoje ločitvene in izločitvene
pravice pripravljeni reprogramirati za dobo
najmanj štirih let, za katere predvidevamo
100% poplačilo pod enakimi pogoji, kot veljajo za poplačilo ločitvenih in izločitvenih
terjatev,
– 6. razred sestavljajo terjatve ostalih
upnikov, za katere predvidevamo 20% poplačilo v enem letu od dneva potrditve prisilne poravnave,
– 7. razred predstavljajo terjatve upnikov iz 5 odstavka 43. člena ZPPSL, ki bodo
svoje terjatve zamenjali za deleže v družbi
pod pogojem, da bo prisilna poravnava
sprejeta.
Seznam upnikov, katerih terjatve niso bile prerekane z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov terjatev je sestavni del tega
sklepa.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 4. 11. 2000.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 11. 2000
St 19/99
S-40058
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr.št. St 19/99 sklep z dne 22. 11. 2000:
Stečajni postopek nad dolžnikom: Agrana, Proizvodna in trgovska družba,
d.o.o., Planina 65/c, Planina pri Sevnici,
se zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Agrana, Proizvodna in trgovska družba, d.o.o., Planina 65/c,
Planina pri Sevnici, iz sodnega registra.
Odredi se objava sklepa na oglasni deski sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 11. 2000
St 61/2000
S-40059
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 61/2000 sklep z dne 27. 11.
2000:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Z.V.M., Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Šempeter 21/a, Šempeter v Savinjski
dolini.
Odslej se firma glasi: Z.V.M., Trgovsko
podjetje, d.o.o., Šempeter 21/a, Šempeter v Savinjski dolini – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Hramec Rudi, s.p., Praprotnikova 1, Mozirje.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča 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 o začetku stečajnega postopka.
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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 12.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Okolic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 27. 11.
2000.
Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 11. 2000
St 69/2000
S-40060
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 69/2000 sklep z dne 28. 11.
2000:
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Extragrad, Gradbena in obrtna dela, d.o.o., Lepa pot 5, Celje.
Odslej se firma glasi: Extragrad, Gradbena in obrtna dela, d.o.o., Lepa pot 5,
Celje – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Đorđevič Branko, s.p., Arja vas 1, Petrovče.
Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica 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 označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi
del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 5%
vrednosti prijavljene terjatve ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro
račun 50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. 3. 2001 ob 14.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 28. 11.
2000.
Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 11. 2000
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St 45/2000-43
S-40061
To sodišče je v stečajni zadevi pod opr.
št. St 45/2000 na seji senata dne 27. 11.
2000 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Invest
Podjetje za investicijsko dejavnost,
d.o.o. – v stečaju Novo mesto, Zwittrova
1, se zaključi.
Po pravnomočnosti tega skelpa se dolžnik Invest Podjetje za investicijsko dejavnost, d.o.o., – v stečaju Novo mesto,
Zwittrova 1 izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 27. 11. 2000
St 14/97-356
S-40062
To sodišče obvešča vse upnike, da bo v
stečajni zadevi Preskrba Poljčane Trgovina in storitve, d.d., – v stečaju, Poljčane,
Bistriška 54, tretji narok za preizkus terjatev, in sicer dne 15. 1. 2001 ob 9.30 v
sobi št. 240.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 11. 2000
St 9/95
S-40063
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase v stečajnem postopku nad Vema Avtotrgovina, d.o.o. – v stečaju, Maribor, ki
bo 31. 1. 2001 ob 9. uri v sobi 330 tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča št. 217 v času
uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 11. 2000
St 133/91
S-40064
To sodišče je s sklepom St 133/91
dne 21. 11. 2000 zaključilo likvidacijski
postopek nad dolžnikom Intertrade Ipi,
d.d., Kolodvorska 29, Ljubljana – v likvidaciji.
Ostanek premoženja likvidacijske mase
se po pravnomočnosti sklepa o zaključku
likvidacijskega postopka vplača in prenese
med družbenike:
– Intertrade Ita, Podjetje za zastopanje
tujih firm, d.d., Ljubljana,
– Intertrade ITC Podjetje za mednarodno in notranjo trgovino, d.o.o., Ljubljana,
– Intertrade ITS, d.d., Informacijske in
računalniške storitve,
– Intertrade, Mednarodno podjetje, d.d.,
Trzin.
Upniki, ki v likvidacijskem postopku niso
bili poplačani, lahko vložijo v enem letu od
te objave, tožbo za uveljavitev pravic do likvidiranega dolžnika zoper prevzemnike
premoženja.
Po pravnomočnosti sklepa o zaključku
likvidacijskega postopka se odreja izbris iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 11. 2000
Št. 14/00
S-40153
Stečajni postopek nad dolžnikom Spaick vlačilci, vleka ladij, d.o.o., Koper, matična številka 5714958, se začne in takoj
zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se odreja izbris družbe iz sodnega registra tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 12. 10. 2000
St 25/98
S-40154
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 25/98 sklep z dne 29. 11. 2000:
Stečajni postopek nad dolžnikom Mesarstvo Poznič, Poznič Vili, s.p., Partizanska 54, Velenje, se zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Mesarstvo Poznič, Poznič Vili, s.p., Partizanska 54, Velenje, iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Odredi se objava sklepa na oglasni deski sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 11. 2000
St 56/2000-9
S-40155
To sodišče je s sklepom St 56/2000 z
dne 29. 11. 2000 začelo in zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Beta Trade,
proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Kranj, Likozarjeva 1/a.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 11. 2000
St 41/2000-15
S-40156
To sodišče je s sklepom opr. št. St
41/2000 z dne 28. 11. 2000 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo stečajni postopek nad dolžnikom Alprom, notranja in zunanja trgovina, d.o.o., Tržič,
Kurnikova pot 3, Tržič in ga takoj zaključilo.
Premoženje, s katerim stečajni dolžnik
še razpolaga, je dolžan na zahtevo izročiti
Občini Tržič, brez prevzema obveznosti.
Po pravnomočnosti sklepa bo dolžnik izbrisan iz sodnega registra.
Proti temu sklepu se upniki lahko pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 28. 11. 2000
St 232/2000
S-40157
To sodišče je s sklepom St 232/2000
dne 28. 11. 2000 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Urko, Podjetje za proizvodnjo, trgovino, svetovanje in zastopstvo tujih firm, d.o.o., Perovo 27, Kamnik, matična številka 5366933, šifra dejavnosti 24.510.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Darja Erceg, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 15. 3. 2001 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
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Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 11. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 11. 2000
St 80/99
S-40158
To sodišče je s sklepom opr. št. St
80/99 z dne 13. 9. 2000 v zvezi s popravnim sklepom z dne 17. 10. 2000 potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Lesnina veletrgovina, Notranja in zunanja trgovina na debelo in drobno, d.o.o.,
Parmova 53, Ljubljana in njegovimi upniki, po kateri se je dolžnik upnikom zavezal
izplačati njihove terjatve:
– upnikom 1. razreda terjatve, ki se poravnajo kot stroški postopka prisilne poravnave na podlagi določila 60/II člena ZPPSL,
v celoti;
– upnikom 2. razreda njihove terjatve v
višini 20%, v roku enega leta od pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 3. 4. 2000 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenašata upnika svoje terjatve na dolžnika:
– Lesnina trgovina, d.o.o., Cesta v
Mestni log 90, Ljubljana, v višini
69,114.609,02 SIT in
– Tabor, d.o.o., Kalce 24i, Logatec, v
višini 46,048.372,97 SIT.
Dolžnik je dolžan opraviti vpis znižanja in
povečanja osnovnega kapitala v sodni register, v skladu s sklepom o povečanju osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vložki (terjatvami) dolžnika z dne 7. 6. 2000.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
6. 9. 2000. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 20. 11.
2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 11. 2000
St 71/2000
S-40256
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 71/2000 sklep z dne 30. 11.
2000:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Zdravilišče Rogaška – Grand hotel, Hotelirstvo, d.o.o., Zdraviliški trg 11,
Rogaška Slatina.
Odslej se firma glasi: Zdravilišče Rogaška – Grand hotel, Hotelirstvo, d.o.o.,
Zdraviliški trg 11, Rogaška Slatina – v
stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Zlatko Hohnjec, s.p., Tekačevo 5, Rogaška
Slatina.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča, 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 o začetku stečajnega postopka.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
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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
7. 3. 2001 ob 9. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 30. 11.
2000.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 11. 2000
St 17/99
S-40266
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Nevada Sport, d.o.o.,
Volčja Draga – v stečaju, Dombrava 1,
dne 30. 11. 2000 sklenilo:
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Nevada Sport, d.o.o., Volčja Draga v
stečaju se zaključi.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tukajšnjega sodišča, vložek št. 1-2753-00.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni register stečajni dolžnik preneha in se iz sodnega registra izbrišejo predhodni vpisi v zvezi
s tem stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 11. 2000
St 29/98
S-40267
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 29/98 sklep z dne 29. 11. 2000:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Life, Podjetje za elektroobrtne usluge
in trgovino, d.o.o., Ljubljanska 68, Celje, se zaključi.
2. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Life, Podjetje za
elektroobrtne usluge in trgovino, d.o.o.,
Ljubljanska 68, Celje, iz sodnega registra.
3. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 11. 2000
St 1/93
S-40268
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Metka, d.o.o., Celje, Ipavčeva
21, Celje – v stečaju razpisuje narok za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev
stečajne mase, ki bo 31. januarja 2001 ob
10. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča
v Celju, Prešernova 22, Celje.
Stečajna upraviteljica predlaga, v soglasju s stečajno sodnico, naslednjo glavno
razdelitev stečajne mase:
1. Višina denarnih sredstev za glavno razdelitev znaša 109,195.000 SIT.
2. Odstotek poplačila po tem osnutku za
glavno razdelitev znaša 15,52%.

Pregled razdelitve po posameznih upnikih je sestavni del tega vabila.
Upniki lahko na podlagi 145. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji vložijo proti osnutku pisni ugovor pred
narokom ali pa ga dajo ustno na zapisnik na
samem naroku.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 11. 2000
St 21/98
S-40269
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
21/98 z dne 28. 11. 2000 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Meting,
d.o.o., Tomšičeva 3, Ljubljana.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 2000
St 209/00
S-40270
To sodišče je s sklepom St 209/2000
dne 28. 11. 2000 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Laba & Laba, Avto salon in servis, d.n.o., Litija, Ponoviška
11b, matična številka: 5838029, šifra dejavnosti: 50.200.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Iztok Šubara, Ul. 1. junija 35, Trbovlje.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva, objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 15. 3. 2001 ob 12.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 11. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 11. 2000
St 35/2000
S-40330
To sodišče je s sklepom poravnalnega
senata št. St 35/2000 z dne 20. 11. 2000
začelo postopek prisilne poravnave nad
dolžnikom STAR, podjetje za računalništvo in trgovino na debelo, d.o.o., Brežice, Trg izgnancev 1a, Brežice, matična
številka 5305969, šifra dejavnosti
110611.
Upniki katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, 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 Zdravko Groboljšek, univ. dipl.
prav. iz Sevnice.
V upniški odbor so bili imenovani upniki:
– NIKA IR, d.d., Trg izgnancev 1a, Brežice,
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– Hipotekarna banka, d.d., v stečaju,
Cesta prvih borcev 48, Brežice,
– NIKA BPD, d.d., Trg izgnancev 1a,
Brežice,
– NIKA OTS, d.o.o., Trg izgnancev 1a,
Brežice,
– Mojca Špiler, Bohoričeva 17, Krško,
predstavnica sveta delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 20. 11. 2000.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 20. 11. 2000
St 10/96
S-40331
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika BRDA, notranja in zunanja trgovina, d.o.o., Hum v stečaju, Hum št. 56,
Kojsko, bo narok za obravnavanje osnutka
za glavno razdelitev v sredo 17. 1. 2001 ob
12. uri v razpravni dvorani št. 108/I tega
sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev v stečajni pisarni tega sodišča med uradnimi urami.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 12. 2000
St 203/2000
S-40332
To sodišče je s sklepom St 203/2000 z
dne 30. 11. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Prestige Primus, d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino živilskih in
neživilskih proizvodov, storitve, marketing, zunanjo trgovino..., Markovo 3c,
Kamnik, matična številka: 5875617, šifra
dejavnosti: 07012.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Katarina Benedik, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 21. 2. 2001 ob 9.30, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 11. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 2000
St 33/2000
S-40334
To sodišče je s sklepom poravnalnega
senata št. St 33/2000 z dne 20. 11. 2000
začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom NIKA, družba za upravljanje s
skladi, d.d., Trg izgnancev 1a, Brežice,
matična številka 5739292, šifra dejavnosti
110620.
Upniki katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, 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.
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Za upravitelja prisilne poravnave je bil
določen Zdravko Groboljšek, univ. dipl.
prav. iz Sevnice.
V upniški odbor so bili imenovani upniki:
– Hipotekarna banka, d.d., v stečaju,
Cesta prvih borcev 48, Brežice,
– NIKA PID, d.d., Dunajska c. 156, Ljubljana,
– NIKA IR, d.d., Trg izgnancev 1a, Brežice,
– NIKA BPD, d.d., Trg izgnancev 1a,
Brežice,
– SKB banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 20. 11. 2000.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 20. 11. 2000
St 196/2000
S-40336
To sodišče je s sklepom St 196/2000
dne 30. 11. 2000 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Posest, podjetje za
trženja in promet z nepremičninami,
d.o.o., Ljubljana, Gosposvetska 6, matična številka 5517567, šifra dejavnosti
11002 in se izvede kot skrajšan postopek.
Za stečajno upraviteljico je bila imenovana Katarina Benedik, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica. Prijave je treba vložiti v
dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi
listinami in kolkovane s predpisano sodno
takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 21. 2. 2001 ob 9. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 11. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 2000
St 178/2000
S-40340
To sodišče je s sklepom St 178/2000
dne 30. 11. 2000 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Junior Trade Vida,
d.o.o., Šmartinska 15, Ljubljana, matična številka: 5464374, šifra dejavnosti
52.120.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Velimir Malešič iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje tolgove stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 7. 3. 2001 ob 9.30, soba 307/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 11. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 2000

Izvršbe in zavarovanja
Z 2000/00108
IZ-15116
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.
Z 2000/00108, ki ga je dne 2. 11. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Črnomlju, je bila
ustanovljena na nepremičnini, ki ni vpisana
v zemljiški knjigi, in sicer na poslovnem prostoru št. 16, namenjenem za lekarno, nahajajočem se v pritličju stavbe v Trgovsko poslovnem centru objekt II, na Zadružni cesti
33 v Črnomlju, v izmeri 82,65 m2, kateremu pripada sorazmeren del na skupnih prostorih, delih in napravah stavbe in funkcionalnem zemljišču v stavbi, ki stoji na parc.
št. 133/1, parc. št. 135/1, parc. št.
1147/2, parc. št. 1157/2, parc. št. 229/1,
parc. št. 299/3, parc. št. 299/2, vpisane
pod vl. št. 1090, k.o. Črnomelj in na delu
zemljišča, parc. št. 1194, železniška proga, k.o. Črnomelj, ki je last dolžnice Posredništvo Vrčaj Marija, s.p., roj. 20. 8. 1953,
Kolodvorska 56, Črnomelj, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 50/2, z dne 27. 3.
2000 oziroma sedaj kot pravna naslednica
Lekarna Vrščaj, Marija Vrščaj, mag. farmacije s.p., Zadružna cesta 33, Črnomelj,
matična št. obrata 1310461, zastavna pravica v korist upnika Salus – promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana, Mašera Spasićeva
10, Ljubljana, proti dolžnici Posredništvo
Vrščaj Marija s.p., Kolodvorska cesta 56,
Črnomelj, sedaj Lekarna Vrščaj, Marija Vrščaj mag. farmacije s.p., Zadružna cesta
33, Črnomelj, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 35,000.000 SIT z
obrestmi (obrestna mera je sestavljena iz
letne realne obrestne mere (r) v višini 0% in
iz mesečne temeljne obrestne mere TOM),
ki dospeva v plačilo obročno, mesečno,
končna zapadlost je 1. 3. 2015, z zamudnimi obrestmi, stroški, ki bi jih upnik imel
s sodnim uveljavljanjem posojila in ostalimi
pripadki v skladu in pod pogoji iz pogodbe
o posojilu št. 4/2000 z dne 29. 3. 2000,
ki je sestavni del notarskega zapisa, hkrati
s prepovedjo odtujitve in nadaljnje obremenitve nepremičnine.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 2. 11. 2000
Z 647/2000
IZ-16566
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 647/2000 z dne 26. 10.
2000, je bilo dvosobno stanovanje št. 15, v
skupni izmeri 44,90 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Ulica Ravne 19,
Tržič, stoječi na parc. št. 387/5, k.o. Tržič,
ki še ni vpisano v zemljiški knjigi in ga je
zastavni dolžnik Janez Jugovic, roj. 20. 7.
1977, Sv. Duh 212, Škofja Loka, pridobil
po kupoprodajni pogodbi, sklenjeni s Cvetko Porenta, Breg ob Savi 75, Mavčiče, dne
1. 9. 2000 zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve po kreditni pogodbi št.
1150/0003303-00 z dne 11. 9. 2000, v
višini 270.000 ATS s pripadki, v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 13. 11. 2000
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Z 2000/01461
IZ-14009
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/01461 z dne 19. 9. 2000,
je bilo enosobno stanovanje št. 8, v izmeri
47,59 m2 in temu stanovanju pripadajočem
deležu na skupnih prostorih, delih in napravah hiše, ki stoji na parc. št. 505/6, vl. št.
1509, k.o. Zg. Šiška, ki je last dolžnika
Gantar Aleša, Ulica Martina Krpana 3, Ljubljana, z dnem 19. 9. 2000 zarubljeno v korist upnice Republike Slovenije, Ministrstva
za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad
Ljubljana, Izpostava Logatec, za zavarovanje denarne terjatve v višini 800.641,50
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 9. 2000
Z 2000/00089
IZ-15075
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00089 z dne 19. 1.
2000 je bilo stanovanje št. 901, v stanovanjski hiši Kunaverjeva 7, Ljubljana, ki stoji
na parc. št. 951/18, vl. št. 1583, k.o.
Dravlje, ki je last dolžnika na podlagi
pogodbe o prodaji stanovanja št.
4/04-466-391/93 z dne 28. 10. 1993,
sklenjene med prodajalcem Občino Ljubljana–Šiška in kupcem – dolžnikom, z dne
28. 8. 2000 zarubljeno v korist upnice Republike Slovenije – Ministrstva za finance,
Davčna uprava RS, Davčni urad Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
4.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2000
Z 2000/01632
IZ-15091
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/01632 z dne 27. 10.
2000 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je
bila ustanovljena na poslovnem prostoru v
izmeri 40 m2, št. 4, v I. nadstropju trgovsko
poslovnega objekta “Vrata Zigurata”, na naslovu Majorja Lavriča 12 v Ljubljani, stoječem na delu parcele št. 951/5, k.o. Dravlje, ki je last dolžnika na podlagi pogodbe o
prodaji in nakupu poslovnih prostorov št.
ZIG/18/91, sklenjene dne 18. 9. 1991, s
prodajalcem Gradbenim podjetjem GIPOSS
Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Dvoržakova 5,
zastavna pravica v korist upnika Bank Austria
Creditanstalt, d.d., Wolfova 1, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 47.000
DEM s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 2000
Z 2000/01760
IZ-15092
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/01760, ki ga je dne 27. 10. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št.
1, v skupni izmeri 115,84 m2, ki leži v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Prušnikova 54, Ljubljana, zgrajeni na parc. št.
514, k.o. Šentvid, ter sorazmernim delom
skupnih prostorov, delov, objektov, naprav
in funkcionalnega zemljišča, ki je last dolžnice Vrbanič Helene, na podlagi darilne
pogodbe z dne 15. 12. 1993, sklenjene z
darovalko Vrbančič Frančiško, Prušnikova
54, Ljubljana, zastavna pravica v korist
upnika Karntner Sparkasse AG, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za
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zavarovanje denarne terjatve v višini
270.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 2000
Z 2000/01762
IZ-15096
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/01762, ki ga je dne 19. 10. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru z zap.
št. sobe 194, v I. nadstropju poslovne stavbe Tržaška 2, Ljubljana, v skupni izmeri
15,58 m2, ki je last dolžnice, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 11. 7. 1995,
sklenjene s prodajalcem Ambrožič Dušanom, Rimska 5, Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice Poštne banke Slovenije,
d.d., Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
1,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2000
Z 2000/01974
IZ-15098
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/01974, ki ga je dne 30. 10. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
70, v izmeri 36,95 m2, v VI. nadstropju stolpnice na Jakčevi ul. 43 v Ljubljani, stoječi
na parc. št. 193, 196 in 198, k.o. Štepanja
vas, ki je last dolžnika na podlagi pogodbe
št. 133/74 z dne 10. 5. 1974, aneksa z
dne 3. 6. 1975 in sklepa o dedovanju št.
I D 168/90 z dne 3. 4. 1990, Temeljnega
sodišča v Ljubljani, zastavna pravica v korist
upnika BKS, d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 66.500 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 10. 2000
Z 2000/01329
IZ-15099
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/01329, je bilo dvosobno
stanovanje št. 15, v izmeri 43,30 m2 in to
kuhinja v izmeri 4,41 m2, soba v izmeri
11,94 m2, soba v izmeri 18,61 m2, hodnik
v izmeri 3,21 m2, kopalnica v izmeri
3,74 m2, balkon s teraso 0,67 m2 in druge
prostore 0,72 m2, ki se nahaja v III. nadstropju stanovanjske zgradbe v Ljubljani, Trebinjska 3, ki je last zastaviteljev, vsakega do
1/2 na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 21. 2. 1996, sklenjene s prodajalcem
Leder Urošem, Trebinjska 12, Ljubljana, z
dnem 13. 9. 2000 zarubljeno v korist upnice Banke Domžale, d.d., Domžale, bančne
skupine Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62, Domžale, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 5,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2000
Z 2000/01712
IZ-16593
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/01712, ki ga je dne 15. 11. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 19, v IV. nadstropju stanovanjske hiše Kajuhova 32,
Ljubljana, v skupni izmeri 58,74 m2, ki stoji
na parc. št. 11/3, 10/2, 9/6 in 9/4, k.o.
Moste, s pripadajočo solastninsko pravico
na skupnih prostorih v zgradbi, kletni shrambi, skupnih delih in napravah zgradbe ter na

funkcionalnem zemljišču na katerem zgradba stoji, ki je last zastavitelja na podlagi
prodajne pogodbe z dne 9. 5. 1995, sklenjene s prodajalcem Vidmar Zdravkom,
Ljubljana, Kajuhova 32, zastavna pravica v
korist upnice Hranilnice in posojilnice kmetijsko gozdarske pokrajine Kočevske, d.d.,
Roška c. 8, Kočevje, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 11. 2000
Z 2000/00938
IZ-15078
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega
sodišča, opr. št. Z 2000/00938 z dne
26. 10. 2000, je bilo v izvršilni zadevi upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljubljana, ki ga zastopa Natalija Apostolovič,
univ. dipl. prav., proti dolžnikoma in zastaviteljema Raner Cvetku in Raner Anici, stan.
Prvomajska ulica 5, Maribor, zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika v višini
282.000 ATS s pripadki, v tolarski protivrednosti, zarubljeno na naroku dne 26. 10.
2000, in sicer: dvosobno stanovanje št. 6,
v izmeri 54,65 m2, ki se nahaja v I. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Prvomajska ul. 7, ki stoji na parc. št. 532, k.o.
Tezno, s pripadajočim kletnim prostorom in
solastninskim deležem na skupnih prostorih, delih, napravah in objektih ter na funkcionalnem zemljišču objekta v katerem s nahaja, ki je v lasti Raner Cvetka in Raner
Anice, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 30. 8. 2000, vse v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 10. 2000
Z 2000/01019
IZ-15101
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, št.
SV 900/2000 z dne 24. 10. 2000, v skladu s sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2000/01019, dne 2. 11. 2000 opravilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo – pisarniških prostorov z oznakami
P1/3-1, 2, 3 in 4, v skupni izmeri
124,20 m2, v III. nadstropju lamele GSP1
stanovanjsko-poslovnega objekta FORUM
v Mariboru, na območju med Cafovo, Razlagovo, Cankarjevo in Partizansko cesto,
stoječega na parc. št. 1208/1, 1210,
1211/1, 1212/1, 1213/2 in 1258/2, v
k.o. Maribor Grad, last dolžnika DR. POŠTENJAK, d.o.o., Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 7. 7. 2000, sklenjene s prodajalcema Komunaprojekt, d.d.,
Maribor in Gradis inženiring, d.d., Ljubljana, v zavarovanje denarne terjatve upnice A
banke, d.d., Ljubljana, Podružnica Maribor,
v višini 20,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 11. 2000
Z 2000/00725
IZ-15105
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2000/00725 z dne
26. 9. 2000, je bila ustanovljena na enosobnem stanovanju št. 21, ki leži v 1. mansardi Poslovno-stanovanjskega objekta, v izme-
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ri 38,65 m2, zgrajenem na parc. št. 382,
392/3, 2760/6, 373/9 in 383/1, k.o. Tezno, katero je do celote last Štefanije Krautberger, vse v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Podružnica Maribor, Strossmayerjeva 26, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini
3,500.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 9. 2000
Z 67/2000
IZ-15082
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.
Z 67/2000, ki ga je dne 27. 10. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na poslovnem prostoru v
pritličju, v izmeri 201,71 m2 in pisarna v I.
nadstropju v izmeri 31 m2, v poslovno stanovanjskem objektu v Murski Soboti, Slovenska ulica 25, vpisan pri vl. št. 2654, k.o.
Murska Sobota, ki stoji na parc. št. 1299/1
in 1299/2, s solastnim deležem na skupnih
prostorih in napravah ter funkcionalnem
zemljišču, ki je last zastavitelja, na podlagi
prodajne pogodbe, sklenjene dne 11. 7.
2000, s prodajalcem Živila Kranj, d.d., Naklo, zastavna pravica v korist upnika za zavarovanje denarne terjatve v višini
3,500.000 ATS, kar znaša v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 13. 10. 2000 znesek
53,270.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 27. 10. 2000
Z 72/2000
IZ-16595
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.
Z 72/2000-3, ki ga je dne 17. 11. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na stanovanju v stanovanjski hiši v Murski Soboti, Lendavska ulica
17/b, v skupni izmeri 59,62 m2, ki leži na
parc. št. 238, vpisani pri vl. št. 2670, k.o.
Murska Sobota, ki je last dolžnikov Papič
Roberta in Papič Bernarde, vsakega do 1/2,
na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 30. 10. 2000 s prodajalcema Kolmanič Rihardom, Kroška 30/a, Murska Sobota in Biro Rija, d.o.o., Murska Sobota,
Lendavska 17/b, zastavna pravica v korist
upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana,
OE Murska Sobota, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 7,370.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 17. 11. 2000
Z 71/2000
IZ-16596
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.
Z 71/2000-3, ki ga je dne 17. 11. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na stanovanju v Murski Soboti, Jakobovo naselje 86, v skupni izmeri
68,25 m2, stoječe na parc. št. 2806/1, k.o.
Murska Sobota, ki je v lasti dolžnikov, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 14. 12. 1999, s prodajalcema Gotar Alenko in Stojanom iz Murske Sobote, zastavna pravica v korist upnika Bawag, Filiala Graz, Republika Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
350.000 ATS, kar znaša v tolarski protivrednosti na dan 3. 11. 2000 znesek
5,326.405 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 17. 11. 2000
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Z 2000/00222
IZ-15084
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
terjatve, opr. št. SV 1025/00 z dne 5. 7.
2000 in sklepa tega sodišča, opr. št.
Z 2000/00222 z dne 27. 10. 2000, zaradi
zavarovanja upnikove denarne terjatve z zastavno pravico na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, se zarubi trisobno stanovanje št. 6, v izmeri 71,92 m2, ki se nahaja v I. nadstropju stanovanjskega bloka v
Novem mestu, Šegova ulica 12, ki stoji na
parc. št. 1037/1 in je vpisan pri vl. št. 808,
k.o., Šmihel pri Novem mestu, pridobljeno
na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene
med Atelšek Boštjanom, Novo mesto, Na
Tratah 20 in Pavlič Katjo, Novo mesto, Ulica
Slavka Gruma 60, kot prodajalcema in Vovk
Rokom, Sevnica, Pot na Zajčjo goro 76 ter
Vovk Biljano, Novo mesto, Seidlova cesta
32, kot kupcema, dne 28. 6. 2000, overjene pri notarju Andreju Tiranu iz Novega mesta, dne 28. 6. 2000, št. OV 2185/00.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 27. 10. 2000
In 12/00
IZ-14004
Okrajno sodišče na Ptuju je po sodniku
Benu Janžekoviču v izvršilni zadevi upnika
Raiffeisenbank Gleisdorf, registrirana zadruga z omejeno odgovornostjo, Republika Avstrija, ki ga zastopa odv. Vladimir Toplak iz
Ptuja, zoper dolžnika Brigito in Milorada Nojiča, oba Vičava 66, Ptuj, zaradi izterjave
215.227 ATS v SIT s pp, sklenilo:
na podlagi notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju kredita z dne 27. 2. 1997,
sklenjenega pri notarju Andreju Šoemnu iz
Ptuja, št. SV 143/97, se v korist upnika
Raiffeisenbank Gleisdorf, registrirane zadruge z omejeno odgovornostjo, Republiko Avstrijo in v breme dolžnikov Milorada in Brigite Nojič, oba Vičava 66, Ptuj, opravi rubež s
popisom nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje št. 7, v
stanovanjski hiši na naslovu Vičava 66, Ptuj,
v velikosti 68,50 m2, ki se nahaja na vl. št.
521, k.o. Ptuj, na parc. št. 719/1, in je last
hipotekarne dolžnice Brigite Nojič, Vičava
66, Ptuj, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 21. 6. 1993 in aneksa z dne 20. 9.
1996, sklenjene med hipotekarno dolžnico
in Občino Ptuj.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe (211. člen zakona o izvršbi in zavarovanju).
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 17. 8. 2000
In 28/99
IZ-13983
Okrajno sodišče na Ptuju je po
sodniku Benu Janžekoviču v izvršilni
zadevi upnika Raiffeisenbank Gross St.
Florian-Wettmannsstaetten, registrirana zadruga z omejeno odgovornostjo, Republika Avstrija, ki ga zastopa odv. Vladimir Toplak iz Ptuja, zoper dolžnika Stjepana Ivančiča, roj. 1961, Žgečeva 8, Ptuj, zaradi
izterjave 287.518 ATS v SIT s pp, sklenilo:
na podlagi notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju kredita z dne 28. 4. 1997,
sklenjenega pri notarju Andreju Šoemnu
iz Ptuja, št. SV 316/97, se v korist
upnika Raiffeisenbank Gross St. Florian-wettmannsstaetten, registrirane zadruge

z omejeno odgovornostjo Republika Avstrija in v breme dolžnika Stjepana Ivančiča,
roj. 1961, Žgečeva 8, Ptuj, opravi rubež s
popisom nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje št. 1, v
pritličju stanovanjske hiše na naslovu Žgečeva 8, Ptuj, v velikosti 57,43 m 2, ki se
nahaja na parc. št. 226, k.o. Ptuj in je last
dolžnika Stjepana Ivančiča, roj. 1961, Žgečeva 8, Ptuj, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 19. 10. 1993 in aneksov z
dne 15. 11. 1994 in 4. 4. 1997, sklenjenih
med dolžnikoma in Republiko Slovenijo.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe (211. člen zakona o izvršbi in zavarovanju).
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 17. 8. 2000
Z 00/47
IZ-15113
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Radovljici opr. št. Z 00/47, dne 3. 7.
2000, so bile premičnine – zaloge in
osnovna sredstva, in sicer zaloge po specifikaciji na dan 31. 3. 2000 v višini 149,7
milijonov SIT oziroma obstoječe druge zaloge v enaki vrednosti, tj. v vrednosti najmanj 149,7 milijonov SIT in osnovna sredstva po specifikaciji na dan 31. 1. 2000, v
višini 21,4 milijona SIT, zarubljene v korist
upnice Probanke, d.d., Maribor, Gosposka 23, Maribor, za zavarovanje njegovih
denarnih terjatev v znesku 120,000.000
SIT s pp, v znesku 2,150.000 DEM in v
znesku 100.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 27. 10. 2000

Kolektivni delovni spori
I Kd 248/2000
K-40329
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 49. člena zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Škrbec Nevenka, Seljakovo n. 47,
Kranj; Krnel Marina, Črni potok 8, Šmartno
pri Litiji; Mozetič Darja, Smrtnikova 3, Ljubljana; Krajnc Maksimilijan, Volavlje 47, Ljubljana - Polje; Rus Franc, Kumrovška 17,
Ljubljana, ki jih zastopa odvetnik Ivan Stošič
iz Ljubljane in nasprotnim udeležencem RS,
Ministrstvo za obrambo, zaradi ugotovitve
nezakonitosti pravilnika o sistemizaciji.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 3 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku s pisno vlogo.
Poravnalni narok je razpisan za dan
10. 1. 2001 ob 8.30 v sobi št. 3/III., Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani,
Resljeva ul. 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 1. 12.
2000.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2000
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Razpisi
delovnih mest
Št. 111-8/00-0515
Ob-40065
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena v zvezi s petim
odstavkom 13. člena zakona o državnem
tožilstu (Ur. l. RS, št. 63/94 in 59/99)
a) 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem.
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
pomočnika državnega tožilca, določene v
četrtem 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
Ob-40150
Zavod Republike Slovenije za šolstvo
razpisuje delovno mesto:
pomočnika direktorice za mednarodno sodelovanje.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati še:
– univerzitetno izobrazbo pedagoške
smeri,
– 10 let delovne dobe,
– pedagoški strokovni izpit,
– aktivno znanje 2 svetovnih jezikov,
– delo z računalnikom,
– izkušnje pri vodenju.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas.
Pisne prijave s podatki o izpolnjevanju
pogojev z opisom dosedanjega dela naj kandidati pošljejo v 8 dneh na naslov: Zavod
RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana, z oznako: “za razpis”.
Prijavljene kandidate bomo o izbiri obvestili v 30 dneh po končanem zbiranju prijav.
Pojasnila dobijo kandidati na Zavodu RS
za šolstvo, tel. 01/300-51-05, v kadrovski
službi.
Zavod RS za šolstvo
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– izkazane izkušnje pri vodenju raziskovalne skupine.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki bodo izkazali poznavanje spektrometrov
firme Varian in softwarske aplikacije VNMR
za poganjanje NMR spektrometrov ter poznavanje UNIXa in osnov sistemskega administriranja delovnih postaj Sun.
Pri izbiri se bosta upoštevala tudi število
izvirnih znanstvenih člankov v mednarodnih

publikacijah in izkazana mednarodna odmevnost del (citati).
Mandat imenovanega vodje traja 4 leta.
Imenuje ga direktor, upoštevajoč mnenje
programskega sveta NMR.
Pojasnila v zvezi s to objavo daje direktor
Kemijskega inštituta (tel. 01/47-60-210).
Vloge z dokazili pošljite v 15 dneh od
datuma te objave.
Kemijski inštitut, Ljubljana

Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih

RS, št. 110-111 z dne 1. 12. 2000,
Ob-39665, po pravni plati ne sodi v rubriko
ZJN-02-B.
Objavljen bi moral biti v rubriki Javni razpisi, katerih pravna podlaga ni zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00).
Uredništvo

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. 011-04-7/00
Ob-40443
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: gradnja nadomestnega mostu čez Savinjo na cesti
R2-428, odsek 1250 v km 6.300 (pri
Rogovilcu), Luče – Sestre Logar, vrednost gradbenih del: 160,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Rogovilec, Robanov
kot, Luče – sestre Logar.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: april 2001.
5. Morebitne druge informacije: pripravlja se investicijski program.
Direkcija RS za ceste

ZJN-02-B

Ob-40380
Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000
Ljubljana, na podlagi 31. in 45. člena statuta razpisuje imenovanje za funkcijo

Naročilo objave javnega razpisa
brez omejitev za blago

vodje Nacionalnega centra za jedrsko magnetno resonančno spektroskopijo visoke ločljivosti (NMR - na lokaciji
Kemijskega inštituta)

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

Kandidat mora izpolnjevati tele pogoje:
– doktorat znanosti s področja uporabe
NMR spektroskopije,
– nosilec domačih ali mednarodnih raziskovalnih projektov,
– mentor do- in podiplomskih študentov,

Popravek
Javni razpis za dobavo srednjenapetostne opreme, naročnika Dravskih elektrarn,
d.o.o., Maribor, objavljen v Uradnem listu

Popravek
Št. 401-2/2001-10
Ob-40159
V javnem razpisu za oskrbo ZPKZ Ljubljana, dislociranih oddelkov Novo mesto in
Radovljica in ZPKZ Ig, s svežim sadjem in
svežo zelenjavo, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 108 z dne 24. 11. 2000,
Ob-39302, se v 3. točki tega razpisa podtočka (č) popravi in se na novo glasi:
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost naročila je za:
Leto

2001

Ocenjena vrednost (SIT)

6,000.000

5. točka tega razpisa se popravi in se na
novo glasi:
5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 30. 6. 2001.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij
Zavod za prestajanje kazni zapora
Ljubljana
Št. 039-2/2000
Ob-40251
Republika Slovenija, Upravna enota Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje 3001, p.p.
432, telefaks 426-53-04, objavlja
obvestilo
V skladu z 10. členom določbe zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000, glede določbe vezane na
zakon o javnih naročilih, se javni razpis za
naročilo blaga v odprtem postopku objavljenega v Uradnem listu RS, št. 108 z dne
24. 11. 2000 glasi tako: Naročnik ne zahteva finančnih zavarovanj navedenih v
9. točki tega razpisa.
Upravna enota Celje
Ob-40139
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje, faks
03/56-26-336.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): odprti postopek (18. člen
ZJN).
3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Rudarska
cesta 12.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: zobozdravstveni material,
skladno z razpisno dokumentacijo.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik zagotavlja najmanj 50% razpisanih
vrst blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
13,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: navedeno v razpisni dokumentaciji.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta
12, 1420 Trbovlje, vodja upravno administrativne službe: Tatjana Jevševar,
dipl. ek., tel. 03/56-26-488, faks
03/56-26-336.
(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: predložiti potrjen izvod virmana o nakazilu 10.000 SIT na ŽR št.:
52700-603-40232, s pripisom “javni
razpis za dobavo zobozdravstvenega materiala”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 1. 2001 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Trbovlje,
Rudarska cesta 12, tajništvo, 1420 Trbovlje, v zaprti kuverti s pripisom “Ponudba za
dobavo zobozdravstvenega materiala – Ne
odpiraj”, z navedbo številke Uradnega lista
RS, v katerem je bil razpis objavljen.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 1. 2001 ob 13. uri, na naslovu: Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta 12,
Trbovlje, v sejni sobi.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji, navedeni v razpisni dokumentaciji.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
izpolnjevati mora pogoje iz 41. člena ZJN.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa pogodbe.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN): najnižja
cena.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
16., 17.
Zdravstveni dom Trbovlje, p.o.
Ob-40140
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje, faks
03/56-26-336.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): odprti postopek (18. člen
ZJN).
3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Rudarska
cesta 12.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: zdravila, skladno z razpisno
dokumentacijo.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik zagotavlja najmanj 50% razpisanih
vrst blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
13,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: navedeno v razpisni dokumentaciji.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta
12, 1420 Trbovlje, vodja upravno administrativne službe: Tatjana Jevševar,
dipl. ek., tel. 03/56-26-488, faks
03/56-26-336.
(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: predložiti potrjen izvod virmana o nakazilu 10.000 SIT na ŽR št.:
52700-603-40232, s pripisom “javni razpis za dobavo zdravil”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 1. 2001 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Trbovlje,
Rudarska cesta 12, tajništvo, 1420 Trbovlje, v zaprti kuverti s pripisom “Ponudba za
dobavo zdravil – Ne odpiraj”, z navedbo
številke Uradnega lista RS, v katerem je bil
razpis objavljen.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 1. 2001 ob 10. uri, na naslovu: Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta 12,
Trbovlje, v sejni sobi.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji, navedeni v razpisni dokumentaciji.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
izpolnjevati mora pogoje iz 41. člena ZJN.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa pogodbe.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN): najnižja
cena.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
16., 17.
Zdravstveni dom Trbovlje, p.o.
Ob-40141
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje, faks
03/56-26-336.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): odprti postopek (18. člen
ZJN).
3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Rudarska
cesta 12.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sanitetni in obvezilni material, skladno z razpisno dokumentacijo.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik zagotavlja najmanj 50% razpisanih
vrst blaga.

(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: navedeno v razpisni dokumentaciji.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta
12, 1420 Trbovlje, vodja upravno administrativne službe: Tatjana Jevševar,
dipl. ek., tel. 03/56-26-488, faks
03/56-26-336.
(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: predložiti potrjen izvod virmana o nakazilu 10.000 SIT na ŽR št.:
52700-603-40232, s pripisom “javni razpis za dobavo sanitetnega in obvezilnega
materiala”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 1. 2001 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Trbovlje,
Rudarska cesta 12, tajništvo, 1420 Trbovlje, v zaprti kuverti s pripisom “Ponudba za
dobavo sanitetnega in obvezilnega materiala – Ne odpiraj”, z navedbo številke Uradnega lista RS, v katerem je bil razpis objavljen.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 1. 2001 ob 11.30, na naslovu: Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta 12,
Trbovlje, v sejni sobi.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji, navedeni v razpisni dokumentaciji.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
izpolnjevati mora pogoje iz 41. člena ZJN.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa pogodbe.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN): najnižja
cena.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
16., 17.
Zdravstveni dom Trbovlje, p.o.
Št. 432-6/00
Ob-40243
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravstvo, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, faks
478-60-67.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Štefanova 5, Ljubljana, Breg 14, Ljubljana, Dunajska 105, Ljubljana.
(b) Vrsta blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročnik se lahko poteguje le za celotno naročilo.
(č) Ocenjena vrednost naročila: do
20,000.000 SIT.
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(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava od 1. 1. 2001 do 31. 12.
2001 oziroma do izpolnitve dobav v ocenjeni vrednosti naročila.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2001 oziroma do izpolnitve pogodbenih obveznosti v vrednostnem obsegu.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravstvo,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, soba 22/I,
Martina Eberl.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do vključno 14. 12.
2000, in sicer vsak dan od 9. do 14. ure.
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo osebno ob predložitvi pooblastila
podjetja za dvig dokumentacije oziroma lahko pisno zahtevajo, da se jim razpisno dokumentacijo pošlje po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisne dokumentacije ni
potrebno plačati.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do torka 19. 12. 2000
do 12.45.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravstvo, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, vložišče, soba 22/I.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 12. 2000
ob 13. uri na naslovu: Republika Slovenija,
Ministrstvo za zdravstvo, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, v sobi 4/I.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoj financiranja in plačila je nad 31 dni od uradnega
prejema fakture.
11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po roku, določenem za oddajo ponudbe, ponudniki ne smejo umakniti ali spremeniti ponudbe.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen zakona o javnih naročilih): kakovost blaga, kakovost storitve, konkurenčnost cen, plačilni roki in dobavni roki.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavljena.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
102 z dne 10. 11. 2000.
Ministrstvo za zdravstvo
Št. 091-7-20/00
Ob-40252
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, faks
01/543-77-01.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (17. člen ZJN-1): odprti postopek.
3. (a) Kraj dobave: Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta, Inštitut za fiziologijo,
Zaloška 4, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: plašč za nadtlačno in pod-
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tlačno posodo za zdravljenje ljudi – barokomoro.
Tehnični podatki:
A) nadtlačna komora:
1. notranji delovni nadtlak: 6,3 bar,
2. dolžina: okoli 7000 mm, razdeljena na dva odseka,
3. zunanji premer: 2200 mm,
4. izvedba podnic: ravna z ojačitvami,
5. vstopni odprtini: pravokotna vrata,
svetla odprtina 1700 × 900 mm,
6. prehod med odsekoma: obojestranska okrogla vrata, premer 800–900
mm,
7. pregledne odprtine: 5 kom. premera 200, 7 kom. premera 100 mm,
8. priključki: premer največ 2“, do
100 kom., iz nerjavečega jekla; dodatna
stranska priključka premera 250 mm in 100
mm, 2 mali prehodni komori za prenos zdravil ali inštrumentov med obratovanjem;
B) podtlačna komora:
1. notranji delovni podtlak: 1 bar,
2. dolžina: 3500 mm,
3. zunanji premer: 2200 mm,
4. izvedba podnic: ravna z ojačitvami,
5. vstopna odprtina: pravokotna vrata, odprtina 1700 × 900 mm,
6. pregledne odprtine: 3 kom. premera 200, 4 kom. premera 100 mm,
7. priključki: premer največ 2“, do 40
kom., iz nerjavečega jekla; dodatni stranski
priključek premera 250 mm in premera 100
mm, 1 mala prehodna komora za prenos
zdravil ali inštrumentov med obratovanjem.
Barokomora mora biti izdelana iz drobnozrnatega konstrukcijskega jekla, z mejo
plastičnosti najmanj 355 MPa pri osnovni
debelini (do 16 mm). Ponudnik lahko pripravi variantne ponudbe z uporabo različnih
materialov, vendar mora upoštevati zahteve
iz prejšnjega stavka. Barokomora mora
ustrezati normam ASME za konstrukcijo tlačnih posod za zdravljenje ljudi (Pressure Vessels for Human Occupancy-1) in dobri inženirski praksi. Tesnenje mora biti izvedeno
tako, da tlak v eni uri ne pade za več kot
3%. Ocena teže za nadtlačni del je 6 ton.
Ocena teže za podtlačni del je 3 tone. Pri
oceni teže je bil upoštevan material p 460 N
po SIST EN 10028-3 oziroma SA-225, grade C po ASTM standardu. Kot zaščita mora
biti uporabljena epoksidna barva.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
A) plašč za nadtlačno komoro,
B) plašč za podtlačno komoro.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
15,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
A) plašč
za
nadtlačno
komoro:
10,000.000 SIT,
B) plašč
za
podtlačno
komoro:
5,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: največ 6 mesecev po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, tajništvo, Vrazov trg 2, Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejitev.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 1. 2001 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, prevzemnik tajništvo, Vrazov trg 2, Ljubljana. Ponudbe morajo biti
oddane v zapečateni kuverti in označene z
napisom: “Ne odpiraj – ponudba”, številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
in navedbo predmeta javnega naročila.
Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naslov pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 1. 2001 ob 12. uri, na naslovu: Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana –
sejna soba.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot 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:
1. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe, potrdilo ne sme biti starejše več kot 60
dni na dan oddaje ponudbe na razpis;
3. potrdilo sodišča, da proti 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 mu je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila;
4. potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, potrdilo ne sme biti
starejše več kot 30 dni na dan oddaje ponudbe na razpis;
5. odločbe upravne enote oziroma
drugega pristojnega organa o dovoljenju za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa;
6. BON-1 in BON-2 ali BON-3, ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov žiro račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike,
ki ne predložijo obrazca BON-2 ali BON-3);
dokumenti, ki jih ponudnik predloži, ne smejo biti starejši več kot 30 dni na dan oddaje
ponudbe na razpis;
6.1. in da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali
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– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran;
7. izpolnjeno in podpisano izjavo, da
je v zadnjih treh letih izdelal in dobavil vsaj
tri tlačne posode podobnih tehničnih karakteristik;
b) ustrezen certifikat, ki ga je izdal pooblaščeni organ oziroma druga organizacija
za nadzor kakovosti (ISO, TÜV, SLV);
8. podpisan obrazec izjave, da ni dal
zavajajočih podatkov;
9. podpisan obrazec izjave, da bo
nadtlačno komoro in/ali podtlačno komoro
dobavil najkasneje v 6 mesecih po podpisu
pogodbe.
Naročnik bo izločil iz postopka ponudbo
ponudnika, ki ne bo predložil zgoraj navedenih dokazil.
13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po poteku roka
za oddajo ponudbe ponudnik ne sme več
umakniti ali spremeniti ponudbe.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN-1):
– ponudbena cena: 85 točk,
– garancijska doba: 15 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba: doc. dr. Žarko Finderle, tel. 01/543-75-00.
Naročnik bo poslal zahtevo za objavo
javnega razpisa v Uradni list RS 1. 12.
2000.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 13. 10. 2000 pod
št. Ob-36835, objava o izidu pa dne 1. 12.
2000.
Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Št. 001720/2000
Ob-40273
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pohorje, p.o., Slovenska vas 14,
8233
Mirna,
tel.
07/30-47-180,
07/30-47-008, telefaks 07/30-47-114.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Pohorje, p.o., Slovenska vas 14, 8233 Mirna.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
A) dobava, postavitev in zagon 1
kom. stroja za peskanje toplotno obdelanih odkovkov in
B) dobava, postavitev in zagon 1
kom. žage za razrez Al palic.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: možna
je delna ponudba. Ponudnik se lahko poteguje za dobavo blaga pod A ali B ali v celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
45,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
A) 20,000.000 SIT,
B) 25,000.000 SIT.
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pohorje, p.o., Slovenska vas 14, 8233 Mirna,
kontaktni osebi Podržaj Franc in Milan Šušterčič, faks 07/30-47-114.
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(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 1. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 1. 2001 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Pohorje, p.o. Slovenska
vas 14, 8233 Mirna, vložišče –Kolenc Silva.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 1. 2001 ob 10. uri, v sejni sobi na
naslovu naročnika.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti ponudbe z
veljavnostjo do 12. 4. 2001. Ostala zavarovanja navedena v razpisni dokumentaciji.
10.
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:
po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. 1. 2001 po
12. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN-1):
A) za stroj za peskanje toplotno obdelanih odkovkov:
– cena: maks. 70 točk,
– reference maks. 15 točk,
– plačilni pogoji maks. 10 točk,
– rok dobave maks. 5 točk;
B) za žago za razrez Al palic:
– cena maks. 50 točk,
– stopnja površinske hrapavosti reza
maks. 20 točk,
– širina reza maks. 10 točk,
– reference maks. 10 točk,
– plačilni pogoji maks. 5 točk,
– rok dobave maks. 5 točk.
Najugodnejša je ponudba z največjim
številom točk.
Način uprabe meril je naveden v razpisni
dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: pri Podržaj Francu (za splošni del) in
Šušterčič Milanu (za tehnični del) na tel.
07/30-47-180 ali 07/30-47-008, vsak delavnik od 8. do 10. ure.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne: ni.
Pohorje, p.o., Mirna
Št. 10/00
Ob-40283
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, telefaks
477-97-13.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (17. člen ZJN): odprti postopek javnega
naročila.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža nadgradenj za komunalna vozila.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: izvajalec lahko ponudi vse, ali samo posamezne
sklope iz predmeta naročila.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
33,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– nadgradnja z montažo za smetarsko
vozilo za zbiranje komunalnih odpadkov – 2
kosa: 20,000.000 SIT,
– nadgradnja z montažo za vozilo s hidravličnim dvigalom za prevoz kosovnih odpadkov – 1 kos: 6,000.000 SIT,
– nadgradnja z montažo za avtocisterno
– 1 kos: 7,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: april
2001.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, kontaktna oseba Olga Okorn,
soba številka 114, telefon 477-96-28. Ob
dvigu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilo o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije in davčno številko.
(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki jih zainteresirani
ponudnik plača z virmanon na žiro račun
naročnika
pri
Agenciji
številka
50103-601-23953 s pripisom “JR
B10/00”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
8. 1. 2001 do 12. ure. Ponudbe morajo biti
dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudnika
in z oznako “Ne odpiraj – ponudba za dobavo in montažo nadgradenj za komunalna vozila – JR B10/00”. Ovitek ponudbe mora
biti zaprt tako, da se na odpiranju lahko
nedvoumno ugotovi, da še ni bil odpiran.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik tajništvo podjetja, Marjeta Bambič,
soba številka 118, I. nadstropje, telefon
477-96-20, faks 477-97-13.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 1. 2001 ob
9. uri, v sejni sobi številka 200, II. nadstropje na sedežu naročnika, Povšetova ulica
6, Ljubljana. Na odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki so svoja pooblastila komisiji oddali pred odpiranjem.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora poleg ponudbe
priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti na
priloženem obrazcu kot varščino, da bo v
primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik pod pogoji tega razpisa sklenil pogodbo.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po pogodbi.
11.
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12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumenaciji.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (50. člen ZJN):
a) nadgradnji z montažo za smetarski vozili in nadgradnja z montažo za vozilo s hidravličnim dvigalom:
– cena: 50 točk,
– usklajenost z obstoječo opremo: 20
točk,
– dobavni rok: 10 točk,
– plačilni pogoji: 10 točk;
b) nadgradnja z montažo za avtocisterno:
– cena: 50 točk,
– dobavni rok: 20 točk,
– plačilni pogoji: 10 točk.
Način uporabe meril je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji sme ponudnik zahtevati osebno ali telefonično pri kontaktni osebi (g. Erklavec, tel. 477-97-11), odgovore na vsebinska vprašanja v zvezi z javnim
razpisom pa le pisno na naslov Javno podjetje
Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana.
Sestanka s ponudniki ne bo. Skrajni rok do
katerega lahko ponudniki zahtevajo dodatna
pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in
javnim razpisom, je 5 dni pred rokom za oddajo ponudbe. Odgovori, pomembni za vse kandidate, bodo poslani na naslove vseh kandidatov, ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo.
Zahteva za objavo odposlana dne 1. 12.
2000.
16., 17.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana
Ob-40333
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Državni izpitni center, Podmilščakova 25, 1000 Ljubljana, faks 01/432-43-78,
tel. 01/432-21-03.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): odprti postopek.
3. (a) Kraj dobave: Državni izpitni center,
Ob železnici 16, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema prostorov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga , za katere dele oziroma skupine: celotni
sklop.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
21,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ni.
4. Datum dobave, če je predvideno: januar 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
februar 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
zahteva razpisno dokumentacijo: Imos Inženiring, d.d., Linhartova 13/IV, 1000 Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 12. 2000
do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na žiro račun
št. 50102-601-21296, za razpisno dokumentacijo za opremo prostorov RIC.
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 5. 1. 2001 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: tajništvo Imos Inženiring,
d.d., Linhartova 13/IV, 1000 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 1. 2001 ob 14. uri, v sejni sobi Imos
Inženiring, d.d., Linhartova 13/IV, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti javnega
razpisa, z veljavnostjo do 20. 1. 2001.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna naročila v
drugih dokumentih: določeni so v razpisni
dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik je
lahko gospodarska družba ali samostojni
podjetnik, ki je registriran in ima ustrezne
kvalifikacije za izvajanje storitve, ki je predmet javnega razpisa.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,
da mu bo priznana sposobnost: ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izjave,
kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 13. 1. 2001.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN): navedena so v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu: Imos
Inženiring, d.d., Linhartova 13/IV, 1000 Ljubljana, Nika Kogovšek Gilčvert, univ. dipl. org.,
tel. 01/232-64-61, faks 01/231-91-84.
Datum odpošiljatve (56. člen ZJN):
4. 12. 2000.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen: ni.
Državni izpitni center Ljubljana
Ob-40339
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Državni izpitni center, Podmilščakova 25, 1000 Ljubljana, faks 01/432-43-78,
tel. 01/432-21-03.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): odprti postopek.
3. (a) Kraj dobave: Državni izpitni center,
Ob železnici 16, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema in montaža varnostnega sistema.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga , za
katere dele oziroma skupine: celotni sklop.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
18,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ni.
4. Datum dobave, če je predvideno: januar 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
februar 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
zahteva razpisno dokumentacijo: Imos Inženiring, d.d., Linhartova 13/IV, 1000
Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 12. 2000
do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na žiro račun
št. 50102-601-21296, za razpisno dokumentacijo za varnostni sistem RIC.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 5. 1. 2001 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: tajništvo Imos Inženiring,
d.d., Linhartova 13/IV, 1000 Ljubljana.
8 Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 1. 2001 ob 12. uri, v sejni sobi Imos
Inženiring, d.d., Linhartova 13/IV, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti javnega
razpisa, z veljavnostjo do 20. 1. 2001.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna naročila v
drugih dokumentih: določeni so v razpisni
dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik je
lahko gospodarska družba ali samostojni
podjetnik, ki je registriran in ima ustrezne
kvalifikacije za izvajanje storitve, ki je predmet javnega razpisa.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 13. 1. 2001.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN): navedena so v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu: Imos
Inženiring, d.d., Linhartova 13/IV, 1000
Ljubljana, Nika Kogovšek Gilčvert, univ.
dipl. org., tel. 01/232-64-61, faks
01/231-91-84.
Datum odpošiljatve (56. člen ZJN):
4. 12. 2000.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen: ni.
Državni izpitni center Ljubljana
Ob-40379
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19,
1000 Ljubljana, telefaks 01/425-92-44.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (17. člen ZJN): odprti postopek.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: delovna postaja Silicon
Graphics Octane 2.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
8,900.000 SIT (brez DDV).
4. Datum dobave: do 45 dni po prejemu
naročila.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: za-
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htevajte na elektronski naslov: janez.toplisek@ki.si.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: najkasneje 5 dni
pred potekom roka za oddajo ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija v elektronski obliki je brezplačna. Za
pisno dokumentacijo ali po telefaksu naj
ponudnik prej vplača 5.000 SIT na
blagajni Kemijskega inštituta ali na račun 50106-603-50587, sklic na št.
JN-v-01/00 (v ceni je že zajet DDV).
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 1. 2001 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Kemijski inštitut, Hajdrihova
19, 1000 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 1. 2001 ob 8. uri, v sejni sobi Kemijskega inštituta, Hajdrihova 19, Ljubljana.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
plačilo po dobavi opreme.
11., 12., 13.
14. Merila za dodelitev naročila: najugodnejša cena za primerljivo kakovost in količino (upoštevajo se tudi plačilni pogoji), garancijski pogoji, dobavni rok.
15. Morebitne druge informacije o
naročilu: razpis je bil poslan v objavo 4. 12.
2000.
16., 17.
Kemijski inštitut, Ljubljana

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

Št. 7300000179-1
Ob-40083
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): odprti postopek.
3. Kraj izvedbe del: Cerkvenjak; obnovitvena dela.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: ne.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek takoj
po podpisu pogodbe in priglasitvi gradbenega dovoljenja; zaključek v 3 mesecih.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
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062/449-23-02, faks 062/449-23-79, III.
nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 12. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
51800-601-180 APP Maribor.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 12. 2000.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-79.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 1. 2001 ob 10. uri.
10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po pogodbi 80% po posameznih situacijah,
20% po končni situaciji oziroma pridobljenem gradbenem dovoljenju.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– če je proti ponudniku uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– če mu je bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila 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,
– če ni poravnal davkov, prispevkov in
drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti v skladu s predpisi v RS,
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od petkratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja da izkazana izguba iz naslova poslovanja v preteklem letu (obrazec
BON 1 III/7) ne presega 5% skupnih prihodkov, če ne razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi,
– če je dal zavajajoče podatke, glede
zahtev iz te točke,
– da ni predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– naročnik lahko izloči ponudnika, če
le-ta ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 2. 2001.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena 60 točk, reference na trgu 20
točk, certifikat kakovosti 20 točk.
16., 17., 18.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 7300000179-1
Ob-40084
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): odprti postopek.
3. Kraj izvedbe del: Črni Kal; obnovitvena dela.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: ne.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek takoj
po podpisu pogodbe in priglasitvi gradbenega dovoljenja; zaključek v 3 mesecih.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-23-02, faks 062/449-23-79, III.
nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 12. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
51800-601-180 APP Maribor.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 12. 2000.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-79.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 1. 2001 ob 11. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po pogodbi 80% po posameznih situacijah,
20% po končni situaciji oziroma pridobljenem gradbenem dovoljenju.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– če je proti ponudniku uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– če mu je bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila 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,
– če ni poravnal davkov, prispevkov in
drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti v skladu s predpisi v RS,
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od petkratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja da izkazana izguba iz naslova poslovanja v preteklem letu (obrazec
BON 1 III/7) ne presega 5% skupnih prihodkov, če ne razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi,
– če je dal zavajajoče podatke, glede
zahtev iz te točke,
– da ni predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– naročnik lahko izloči ponudnika, če
le-ta ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 2. 2001.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
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bena cena 60 točk, reference na trgu 20
točk, certifikat kakovosti 20 točk.
16., 17., 18.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Ob-40242
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefona in telefaksa: Komunalno stanovanjsko
podjetje Ljutomer, d.o.o., Ormoška 3/II,
9240 Ljutomer, tel. 02/584-92-60, faks
02/584-92-75.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: naročnik bo oddal javno naročilo po
odprtem postopku (1. točka prvega odstavka 17. člena ZJN-1).
3. Kraj izvedbe del: Občina Ljutomer.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del, ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posebej: izgradnja kanalizacijskega omrežja, Zbirni kanal “Ž“
v Ljutomeru.
Orientacijska vrednost del znaša
90,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov,
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja del je predvidena v enem sklopu.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: projektna dokumentacija je izdelana.
5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba mora biti
izdelana po zahtevah iz razpisne dokumentacije. Variante ponudbe niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: dodatnih variant ni.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
januar 2001, dokončanje del april 2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunalno stanovanjsko podjetje Ljutomer,
d.o.o., Ormoška 3/II, 9240 Ljutomer, tel.
02/584-92-60, faks 02/584-92-75, kontaktna oseba Janez Rožmarin.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva objave razpisa
vsak delovni dan od ponedeljka do petka med
8. in 15. uro, do vključno 18. 12. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na ŽR Komunalno-stanovanjskega podjetja Ljutomer,
d.o.o., št. 51930-601-14557.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene do 22. 12.
2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno-stanovanjsko
podjetje Ljutomer, d.o.o., Ormoška 3/II,
9240 Ljutomer.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene s pripisom “Ponudba – ne odpiraj“,
z navedbo predmeta javnega naročila. Na
kuverti mora biti popoln naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v petek, 22. 12. 2000
ob 12. uri na naslovu: Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer, d.o.o., Ormoška
3/II, 9240 Ljutomer.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
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ponudbe: bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti del. Trajanje garancije 40 dni po sprejetju sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
(Ur. l. RS, št. 13/00).
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: Izbrani ponudnik sklene z naročnikom pogodbo o izvedbi del.
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 izpolnjevati vse obvezne pogoje za
udeležbo iz 41. člena ZJN-1. Kot dokazilo za
poslovno in finančno uspešnost mora ponudnik predložiti obrazca BON-1 in BON-2, ki
ne smeta biti starejša od 10 dni od dneva
oddaje ponudbene dokumentacije.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi najugodnejši.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne informacije o javnem naročilu na naslovu: Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer,
d.o.o., Ormoška 3/II, 9240 Ljutomer, pri
Janezu Rožmarin, tel.: 02/584 92 72, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro.
Naročnik si pridržuje pravico določiti manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od pogodbe zaradi finančnih ali drugih razlogov.
V obeh primerih ponudniki nimajo pravice
do odškodnine iz tega naslova.
17. Datum predhodne objave namere o
javnem naročilu ali navedba če je bila objavljena: predhodna objava namere o javnem
naročilu ni bila objavljena.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: ni bil objavljen.
Komunalno stanovanjsko podjetje
Ljutomer, d.o.o.

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

Št. 915/2000
Ob-40138
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Grad, Grad 172, 9264 Grad,
faks 02/55-31-525.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: dnevni prevozi osnovnošolskih otrok OŠ Grad v šolskem letu
2000/2001. Orientacijska vrednost naročila
za šolsko leto 2000/2001 je 14,288.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Grad.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: prevoz lahko opravlja vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost,
ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
39/00), pravilnik o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi
se vozijo skupine otrok (Uradni list RS, št.
78/99), odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Uradni
list RS, št. 33/97).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev:
a) prevozi šolskih otrok OŠ Grad v
šolo in iz šole na relaciji Zenkovci–Bodonci–Radovci–OŠ Grad,
b) prevozi šolskih otrok OŠ Grad v
šolo in iz šole na relaciji Bodonci–Kovačevci–Vidonci–Grad (Kreft)–OŠ Grad,
c) prevozi šolskih otrok OŠ Grad v
šolo in iz šole na relaciji Dolnji Slaveči–
Motovilci–OŠ Grad in
d) prevozi šolskih otrok OŠ Grad v
šolo in iz šole na relaciji Vadarci–zg./Kruplivnik–GD Kruplivnik–Kruplivnik (Beli križ)–
OŠ Grad.
Ponudniki lahko kandidirajo le za vse relacije skupaj.
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: za vse dni v šolskem
letu 2000/2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Grad, Grad 172, 9264 Grad, kontaktna oseba Lidija Krpič, tel. 55-09-120 in
telefaks 55-31-525.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do datuma za oddajo prijav.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpisna dokumentacija je brezplačna.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 12. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Grad, Grad 172,
9264 Grad.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba-ne odpiraj-šolski prevozi“. Na hrbtni strani mora biti označen naslov ponudnika.
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11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 12. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Grad.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe
v tem postopku ni zahtevano.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: obračun šolskih
prevozov se opravlja po principu dejansko
opravljenih prevozov. Račun se izstavi zadnji dan v mesecu za tekoči mesec. Rok
plačila je 30 dni po potrditvi računa. Sprememba cene prevoza otrok se spremeni z
aneksom k pogodbi.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pisna pogodba.
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: datum odpiranja.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN):
– cena prevoza na kilometer,
– plačilni pogoji,
– kakovost in organizacija ponujene
storitve (čas, v katerem se lahko zagotovi
nadomestno vozilo zaradi morebitne okvare) in
– druge reference ponudnika.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu Občina
Grad, Grad 172, 9264 Grad ali po telefonu
55-09-120, kontaktna oseba Lidija Krpič.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
77 z dne 25. 8. 2000; Ob-34256.
Občina Grad
Ob-40187
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javni zavod Lekarne Ptuj, 2250 Ptuj,
Trstenjakova 9, faks 771-971.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: opravljanje računovodskih del za Javni zavod Lekarne Ptuj, v
vrednosti
539.280
SIT
mesečno
(6,471.360 SIT letno).
4. Kraj izvedbe: Ptuj.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ponudnik mora biti registriran za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih in drugi predpisi s
področja javnega naročanja.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: na-
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vedba strokovne kvalifikacije osebja ponudnika, ki je sestavni del razpisne dokumentacije: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegujejo le za izvedbo celotne storitve.
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: 1. 1. 2001 do 31. 12.
2002.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javni zavod Lekarne Ptuj, 2250 Ptuj, Trstenjakova 9, Darja Potočnik-Benčič.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dvignejo od 11. 12.
2000 do 14. 12. 2000, vsak dan od 8. do
11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
2.500 SIT na žiro račun naročnika št.
52400-603-30528 pri Agenciji RS za plačilni promet Ptuj ali na blagajni Javnega
zavoda Lekarne Ptuj, 2250 Ptuj, Trstenjakova 9, kjer dobijo tudi potrdilo o plačilu.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 12. 2000 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javni zavod Lekarne Ptuj,
2250 Ptuj, Trstenjakova 9, v tajništvo Lekarne.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 12. 2000 ob 12. uri v direktorjevi pisarni Javnega zavoda Lekarne Ptuj, v Ptuju,
Trstenjakova 9.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% razpisane mesečne vrednosti.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: določeno 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:
fiksnost cene za obdobje enega leta.
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost ponudbe je 90 dni od dneva oddaje ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena in
reference.
Način uporabe meril je definiran v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije dobijo ponudniki pri Darji Potočnik-Benčič, mag. farm.
19. Datum predhodne objave namere
o naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 102 z dne 10. 11. 2000,
Ob-38418.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: to je drugi javni razpis.
Javni zavod Lekarne Ptuj
Ob-40189
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom za varstvo odraslih, Kidričeva
23, 3320 Velenje, tel. 03/58-74-915, faks
03/897-06-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: čiščenje prostorov v Domu za varstvo odraslih Velenje.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
20,000.000 SIT letno.
4. Kraj izvedbe: Dom za varstvo odraslih
Velenje, Kidričeva 23, 3320 Velenje.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: za izvedbo naročila se lahko
prijavijo izvajalci, ki so usposobljeni za izvajanje čiščenja prostorov v socialnovarstvenih in bolnišničnih ustanovah ter imajo
ustrezno število delavcev za izvajanje rednega čiščenja.
(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegujejo le za celo storitev.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 1. 1. 2001 do 31. 12.
2002.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
za varstvo odraslih, Kidričeva 23, 3320 Velenje, računovodska služba.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 12. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT, na negotovinski
način na žiro račun št. 52800-603-38370
s pripisom “stroški razpisne dokumentacije
– čiščenje” ali v gotovini na blagajni na sedežu naročnika (DDV je vračunan v ceni).
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 12. 2000 do
12.45.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dom za varstvo odraslih,
Kidričeva 23, 3320 Velenje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
– javni razpis za čiščenje. Na hrbtni strani
kuverte mora biti naveden točen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 12. 2000
ob 13. uri v Domu za varstvo odraslih, Kidričeva 23, Velenje, v sejni sobi.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
določeno v razpisni dokumentaciji.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih:določeno v razpisni dokumentaciji.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
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nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije se lahko zahtevajo pisno na
naslovu pod 1. točko; ponudniki bodo o izbiri obveščeni do 29. 12. 2000.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
101 z dne 6. 11. 2000.
Dom za varstvo odraslih, Velenje
Št. 40002-30/00 (2)
Ob-40278
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
01/478-40-52.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev (41. člen ZJN).
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: ponovljeni javni razpis za razpisano nalogo pod točko (2) – določitev
ekoregij v Sloveniji kot podlaga za gospodarjenje z vodami.
Ocenjena vrednost naročila: 5,000.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: storitve se izvajajo na
sedežu izbranega ponudnika.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: navodila so sestavni del razpisne dokumentacije.
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 6 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, ga. V. Plemelj, II.nadstropje, soba 205, tel. 01/478-44-33 ali
vložišče – pritličje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 1. 2001.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 1. 2001 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
vložišče, pritličje, tel. 01/478-44-09.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 1. 2001 s pričetkom ob 11. uri, Uprava
RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba št. 201, II. nadstropje.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje 22 dni od dneva odpiranja ponudb.
12.
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13. Glavni pogoji glede finansiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročnik finansira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS
in poravnava plačila v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s
potencialnimi zunanjimi sodelavci oziroma
podizvajalci.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posameznik, registriran v RS oziroma vpisan v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Davčni upravi RS;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;
– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;
– da ni plačilno nezmožen;
– da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;
– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;
– da ima strokovne reference,
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 8. 1. 2001.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne skupine ponudnika, maks. 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine,
maks. 15 točk,
– sposobnost ponudnika, da opravi delo
brez zun. sodelavcev oziroma podizvajalcev, maks. 5 točk,
– ponudbena cena, maks. 40 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 6 točk,
– podatki, opremljenost, maks. 4 točke.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvišje število točk.
V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:
– ponujeno izvajanje del presega razpisano trajanje za več kot 25%,
– ponudbena vrednost presega orientacijsko vrednost za več kot 15%,
– je število dni blokad ŽR iz obrazca Bon
2 večje od 3 dni v preteklih 6 mesecih od
datuma sestavitve obrazca,
– naročnik ugotovi, da v zadnjem dopolnjenem in tekočem letu niso pravilno ali pra-

vočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do
naročnika iz prejšnjih pogodb na podlagi
javnih razpisov.
18. Druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu dobijo
potencialni ponudniki na naslovu naročnika; kontaktna oseba naročnika Ada Štravs
Brus, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/478-44-38 ali 478-44-24.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 13. 10. 2000 pod
št. 40002-30/00, Ob-36931, objava o izidu pa dne 8. 12. 2000.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Št. 110-1/00
Ob-40318
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. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: AC Šentilj–Pesnica; projekt vzdrževanja.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
6,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: AC Šentilj–Pesnica.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: poslovnike je potrebno
izdelati v roku 2 mesecev po podpisu pogodbe.
9. (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 5. 1. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom
na
račun
št.
50106-601-291863.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 5. 1. 2001 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za AC Šentilj–Pesnica; projekt vzdrževanja“.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 1. 2001
ob 9. uri, na naslovu: Družba za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, sejna soba
št. 312/III.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 180.000 SIT in veljavnostjo
121 dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede 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.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
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, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno stanje, kadrovska sestava in opremljenost.
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Bogdan Vrezner, univ. dipl. inž. grad., Družba za državne ceste, d.o.o., Nadzor Maribor, Ulica talcev 24, tel. 02/234-32-16, faks
02/234-32-25.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 6. 11. 2000, pod
št. Ob-38127.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 8024
Ob-40378
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, 1104 Ljubljana, telefaks: 01/477-97-13.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izvajalca v odprtem postopku.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava idejnega projekta in investicijskega programa za kompleks Snaga - Barje Ljubljana, ocenjena
vrednost naročila brez DDV: 16,000.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.
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(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
da, v skladu z razpisno dokumentacijo
JR S 7/00.
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: sprejemljivost
variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: januar 2001 – april
2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, 1104 Ljubljana, služba za investicije in
vzdrževanje, soba št. 100/I.nadstropje, telefon 01 477 96 92, ob delavnikih od 8. do
12. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 8. 1.
2001, ob delavnikih med 8. in 12. uro,
proti dokazilu o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo (položnica, blagajniški
prejemek).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR številka
50103-601-23953, namen nakazila: JR
S7/00 – idejni projekt – kompleks Snaga,
ali z gotovino na blagajni podjetja, Povšetova ulica 6, Ljubljana, ob delavnikih od 8.
do 9.30 ure in od 10. do 13. ure. Obvezno navesti davčno in matično številko vplačnika.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno 8. 1.
2001 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 1. 2001 ob 12.30, Povšetova ulica 6,
Ljubljana, sejna soba št. 200 II. nadstropje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 380.800 SIT v trajanju do konca opcijskega roka.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: rok plačila računov 45 dni .
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: veljavna pogodba 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 je lahko pravna ali fizična oseba z
referencami na področju enakih ali podobnih del, izjava o finančno-poslovni in tehnični zmožnosti za izvedbo del.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po vključno
8. 1. 2001 po 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (50. člen ZJN): merila:
– cena idejnega projekta: 40 točk,
– cena investicijskega programa: 10
točk,

– reference – idejni projekt: 40 točk,
– reference – investicijski program: 10
točk,
– rok izvedbe skupaj: 15 točk.
18. Druge informacije o naročilu: naročnik razpolaga z idejno zasnovo, strokovnim
gradivom za pridobitve lokacijskega dovoljenja in geološko-geomehanskim poročilom.
19., 20.
Snaga d.o.o., Ljubljana
Št. 1.4.2.-1355/00
Ob-40421
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija za železniški promet, Kopitarjeva 5,
2000 Maribor, faks 02/23-41-452.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (17. člen ZJN): javni razpis za oddajo
javnega naročila po odprtem postopku.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost javnega naročila: izdelava idejnega
projekta za gradnjo II. tira na progi Divača–Koper, ki obsega naslednje:
1) načrti:
– načrt tirnih naprav odprte proge;
– načrt rekonstrukcije tirnih naprav
postaj;
– načrt objektov: mostovi, viadukti,
podvozi, nadvozi, propusti;
– načrt predorov: konstrukcije, požarna varnost, komunikacije, razsvetljava;
– načrt cestnih ureditev: servisne ceste, dostopne poti;
– načrt signalnovarnostnih naprav na
odprti progi in postajah;
– načrt telekomunikacijskih naprav;
– načrt vozne mreže;
– načrt elektronapajalnih postaj in
preskrbe z energijo;
– načrt razsvetljave;
2) študije, elaborati, poročila:
– geološko in geomehanično poročilo;
– hidrološko poročilo;
– speleološko poročilo;
– elaborat ureditve infrastrukturnih naprav;
– ureditev cestnega omrežja;
– vodnogospodarska ureditev;
– katastrski načrt z vrisano traso;
– načrt krajinske ureditve z zasnovo
in pogoji oblikovanja objektov;
– idejne rešitve protihrupnih zaščit;
– ureditev deponij viškov materiala.
Ocenjena vrednost javnega naročila je
300 mio SIT.
4. Kraj izvedbe: proga Divača–Koper.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: potrebno je:
– registracija za dejavnost projektiranja,
– poznavanje projektiranja in gradnje
prog,
– poznavanje tehnologije železniškega
prometa.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
– zakon o graditvi objektov (Ur. l. SRS,
št. 34/84, 29/86; Ur. l. RS, št. 59/96,
45/99, 52/00),
– pravilnik o podrobnerjši vsebini projektne dokumentacije (Ur. l. RS, št. 35/98,
48/98, 64/99),
– zakon o varnosti v železniškem prometu (Ur. l. RS, št. 85/00).

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
pravna oseba mora navesti imena, strokovne kvalifikacije in reference osebja, odgovornega za izvedbo storitve.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev: ni posameznih delov
storitve.
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: trajanje naročila je 5
mesecev.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice d.d., Področje za mednarodne zadeve, strategijo in razvoj, Služba za strategijo in razvoj, Kolodvorska ul.
11, 1506 Ljubljana, soba 229/II, kontaktna oseba mag. Blagomir Černe, univ. dipl.
inž. gradb., tel. 01/29-14-199, faks
01/29-14-813.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago ponudnikom
vsak dan od dneva objave javnega razpisa
do roka predložitve ponudbe med 11. in
14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpisno dokumentacijo bo na zahtevo ponudnika izročil naročnik ponudniku osebno ali po
pošti najkasneje v dveh dneh od dneva, ko
jo je ponudnik zahteval.
Pred zahtevo za izročitev razpisne dokumentacije bo ponudnik vplačal 15.000 SIT
(vključno z DDV) na žiro račun št.
50100-601-5014744 ali s plačilom na glavni blagajni Slovenskih železnic, Kolodvorska ul. 11, Ljubljana, soba št. 115/I, kjer
tudi dobi potrdilo o plačilu.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene do ponedeljka
8. 1. 2001 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za promet in
zveze, Direkcija za železniški promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, vložišče.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek
8. 1. 2001 ob 11. uri v prostorih Direkcije
za železniški promet, Kopitarjeva 5, Maribor, v sejni sobi.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe znaša 3% od
ocenjene vrednosti naročila in mora veljati
do poteka opcije ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih:
– vsa plačila bodo realizirana na podlagi
potrjenih računov oziroma situacij in skladno z razpisno dokumentacijo,
– plačila bodo izvršena v 60 dneh po
potrditvi.
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14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalci z navedenimi
podizvajalci ali v skupnem nastopanju (joint-venture) z opredelitvijo in pooblastilom
vodilnega partnerja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– imajo najmanj 400 mio SIT povprečnega letnega prometa v zadnjih treh letih,
realiziranega v okviru izdelave projektne dokumentacije, ki so jih izvajali kot glavni izvajalec.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost ponudbe je 90 dni od datuma odpiranja ponudb.
17. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: kot merilo za izbiro najugodnejše ponudbe bo naročnik upošteval ekonomsko
najugodnejšo ponudbo.
18. Druge informacije o naročilu: dodatno obvestilo ali pojasnilo o naročilu lahko
ponudniki zahtevajo v pisni obliki najkasneje pet dni pred potekom roka za predložitev
ponudbe. Naročnik jim bo v najkrajšem času posredoval pisni odgovor, pri tem pa bo
isto obvestilo istočasno posredoval tudi
vsem ostalim ponudnikom, ki so prejeli razpisno dokumentacijo.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list RS
– Uradne objave, št. 69-70 z dne 27. 8.
1999 / str. 4323, Ob-10398.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS –
Uradne objave, št. 91 z dne 6. 10. 2000,
Ob-36456.
Ministrstvo za promet in zveze,
Direkcija za železniški promet

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. 93/00
Ob-40069
1. Naročnik, poštni naslov: Dom starejših občanov Ljubljana Moste-Polje, Ob sotočju
9,
1000
Ljubljana,
tel.
01/58-43-720, faks 01/52-47-803.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 30. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja končna cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Jurmes, d.d., Šentjur, Cesta Leona
Dobrotinška 15, 3230 Šentjur,
– Kolinska, d.d., 1544 Ljubljana, Kolinska 1,
– Dolenjske pekarne, d.d., Ločna 2,
8000 Novo mesto,
– Sadjarstvo Boris Toš, Drbetinci 3,
2255 Vitomarci,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
– Tovarna olja Gea, d.d., Trg svobode
30, 2310 Slovenska Bistrica,
– Meja K. P. Šentjur, d.d., Cesta Leona
Dobrotinška 3, 3230 Šentjur,
– Brumec-Ručigaj, d.o.o., Loka, Testenova 55, 1234 Mengeš,
– Droga, d.d., Portorož, Obala 27,
6320 Portorož,
– Impuls Domžale, d.o.o., Motnica
11/1, 1236 Trzin,
– Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva 16,
3000 Celje,
– MIP, d.d., Nova Gorica, Panoviška 1,
5000 Nova Gorica,
– MIR, d.d., Lackova 22, 9250 Gornja
Radgona,
– Repar Marko, Kamnik pod Krimom
13, 1352 Preserje,
– Kraljeve mesnine, d.d., Agrokombinatska 63, 1001 Ljubljana,
– Žito prehrambena industrija, d.d.,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana,
– PEKS, Pekarna in slaščičarna Škofja
Loka, d.d., Kidričeva 53, 4220 Škofja
Loka,
– Mesarija Javornik, Andrej Javornik,
s.p., Adamičeva 20, 1290 Grosuplje,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica,
– Agroind Vipava 1894 Vipava, d.d., Vinarska cesta 5, 5271 Vipava,
– D. Bulc & Co., d.n.o., Kolodvorska
16, 1000 Ljubljana,
– Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10,
2250 Ptuj,
– Agro Mrkac, d.o.o., Cesta v Šmartno
29, 1000 Ljubljana,
– Hrib, d.o.o., Kmetijsko proizvodno
podjetje, Večje brdo 8, 3224 Dobje pri
Planini,
– Debeljak Peter, Podbrezje 107, 4202
Naklo,
– Kmetijska zadruga Metlika, z.o.o.,
Cesta 15. brigade 2, 8330 Metlika,
– Geaprodukt, d.o.o., Dolenjska cesta
244, 1000 Ljubljana,
– Jata, d.d., Hladilniška 34, 1129 Ljubljana,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo,
– Mercator, d.d., Dunajska cesta 107,
1113 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Dom starejših občanov Ljubljana Moste-Polje, Ob sotočju 9,
1110 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– skupina 1: sveže junečje in telečje
meso v vrednosti 5,423.917 SIT,
– skupina 2: sveže svinjsko meso v
vrednosti 1,262.547 SIT,
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– skupina 3: drobovina sveža v vrednosti 937.321,80 SIT,
– skupina 4: mesni izdelki in prekajeno meso v vrednosti 2,216.052 SIT,
– skupina 5: sveže perutninsko meso
v vrednosti 4,177.264,70 SIT,
– skupina 6: izdelki iz perutninskega
mesa v vrednosti 820.380 SIT,
– skupina 7: jajca v vrednosti 898.560
SIT,
– skupina 8: kruh in pekarski izdelki
v vrednosti 2,580.928 SIT,
– skupina 9: sladice in drugi proizvodi v vrednosti 589.564 SIT,
– skupina 10: moka, zdrob, testenine
v vrednosti 1,336.760 SIT,
– skupina 11: zmrznjeni mlevski izdelki v vrednosti 1,366.864,30 SIT,
– skupina 12: sveže sadje in zelenjava v vrednosti 4,486.539 SIT,
– skupina 13: sveže sadje – jabolka v
vrednosti 332.000 SIT,
– skupina 14: sveža zelenjava –
krompir v vrednosti 1,390.000 SIT,
– skupina 15: konzervirano sadje in
zelenjava v vrednosti 1,981.114,80 SIT,
– skupina 16: zmrznjena zelenjava v
vrednosti 717.008 SIT,
– skupina 17: brezalkoholne pijače v
vrednosti 1,229.551,40 SIT,
– skupina 18: alkoholne pijače v vrednosti 1,759.383 SIT,
– skupina 19: mleko in mlečni izdelki
v vrednosti 8,269.990 SIT,
– skupina 20: ribe in ribji izdelki v
vrednosti 678.600 SIT,
– skupina 21: olja v vrednosti 819.034
SIT,
– skupina 22: kava prava v vrednosti
706.344 SIT,
– skupina 23: drugo prehrambeno
blago v vrednosti 4,639.193,71 SIT.
7. Pogodbena vrednost: ocenjena vrednost naročila znaša 48,708.896,71 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 30.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 22. 9. 2000.
Dom starejših občanov
Ljubljana Moste-Polje
Št. 201
Ob-40070
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola XIV. divizije Senovo, Trg XIV. divizije 3,
8281 Senovo.
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): izpolnitev pogojev iz 14. točke javnega razpisa Ob-36395 in 3. točke
navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. meso in mesni izdelki: Arvaj Anton, s.p. – Mesarija, Kranj, Perutnina Ptuj,
2. mleko in mlečni izdelki: Mlekarna
Celeia, d.o.o., Petrovče,
3. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki: Žito, d.d., Ljubljana, Pekarna “Kruhek”, Karel Kozole, s.p., Sevnica, Klasje
MPP Celje,
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4. sadje in zelenjava: Sadje in zelenjava Imperl Janez, s.p., Sevnica, Kmečka
zadruga Krško, z.o.o.,
5. ribe: nismo izbrali ponudnika,
6. jajca: KZ Krka, z.o.o., Novo mesto,
7. ostalo prehrambeno blago: Mercator Dolenjska, d.d., Novo mesto.
6. (a) Kraj dobave: Trg XIV. divizije 3,
Senovo.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago.
7. Pogodbena vrednost: 12,860.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. meso
in
mesni
izdelki:
2,600.110,10 SIT, 787.158 SIT,
2. mleko
in
mlečni
izdelki:
2,336.847,18 SIT, 1,817.178 SIT,
3. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki: 3,931.444,20 SIT, 238.032 SIT,
4. sadje in zelenjava: 1,384.003
SIT, 1,270.850 SIT,
5. ribe: 177.660 SIT,
6. jajca: 64.774,08 SIT, 55.500
SIT,
7. ostalo
prehrambeno
blago:
2,402.954,96 SIT, 24.566,98 SIT.
11., 12., 13.
Osnovna šola XIV. divizije, Senovo
Št. 49-2000
Ob-40071
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom, CKŽ 56, 8270 Krško.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja končna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Petrol, d.d., Dunajska 50,
1527 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Krško, Senovo, Kostanjevica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kurilno olje za leto 2001.
7. Pogodbena vrednost: 9,938.600
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,950.500 SIT, 9,938.600 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000,
Ob-38265.
Zdravstveni dom Krško
Št. 27/00
Ob-40073
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja brez omejitev.
3. Datum izbire: 10. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): finančno stanje, tehnične zahteve, ponudbena vrednost, reference, rok

plačila, garancijska doba, solidnost izvedbe prejšnjega javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Esta, d.o.o., Vodovodna 100, 1000
Ljubljana; vrednost: 21,130.907 SIT,
– MKM Inženiring, d.o.o., Celovška
291,
1000
Ljubljana;
vrednost:
10,367.100 SIT,
– NRG, d.o.o., Kančeva 4, 1000 Ljubljana; vrednost: 13,870.700 SIT,
– M & K Seibert, d.o.o., Zabukovica
47d, 3302 Griže; vrednost: 70,442.465
SIT.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava merilne in regulacijske opreme.
7. Pogodbena vrednost: 115,811.172
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 118,254.540 SIT, 18,484.200 SIT
(delna ponudba).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 88 z dne 29. 9. 2000,
Ob-35901.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 220-0006/00
Ob-40074
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno
plovbo, Kotnikova 19a, SI-1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 24. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): skladno z 2. členom navodila Ministrstva za finance o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2000 Uprava RS za zračno
plovbo ne more prevzemati obveznosti v
breme proračuna Republike Slovenije za
leto 2000. Namenskih sredstev za tovrsten nakup v predlogu proračuna za leto
2001, poleg tega proračun za leto 2001
še ni potrjen.
5.
6. (a) Kraj dobave: Aerodrom Maribor,
d.o.o., Letališka cesta 10, 2312 Orehova
vas.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava naslednjih vozil
in opreme za sprejem in odpravo letal
ter zimske eksploatacije:
1. eno vozilo za pitno vodo,
2. eno vozilo za fekalije in sanitarno
vodo,
3. en posipalec ureje s sistemom za
vlaženje.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb:
1. 3,
2. 3,
3. 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
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1. 33,492.312 SIT, 10,570.080
SIT,
2. 34,473.728 SIT, 11,193.130
SIT,
3. 11,735.899 SIT, 8,327.620 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 97 z dne 20. 10. 2000,
Ob-37475.
Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za zračno plovbo
Št. 605/00
Ob-40075
1. Naročnik, poštni naslov: Dom starejših občanov Kočevje, Roška cesta 22,
1330 Kočevje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po
50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 17. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja končna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: po blagovnih skupinah in
podskupinah od 1 do 6:
1. skupina: meso in mesni izdelki:
1. podskupina: sveže meso:
– Mercator – Kmetijsko gospodarstvo Kočevje, d.o.o., Kolodvorska ul. 23,
Kočevje,
– Mesarstvo in Dober tek, Peter Movrin, s.p., TZO 50, Kočevje;
2. podskupina: mesni izdelki:
– Mercator – Kmetijsko gospodarstvo Kočevje, d.o.o., Kolodvorska ul. 23,
Kočevje,
– Mesarstvo in Dober tek, Peter Movrin, s.p., TZO 50, Kočevje;
3. podskupina: perutnina in perutninski izdelki:
– Jata, d.d., Hladilniška 34, Ljubljana,
– Mesarstvo in Dober tek, Peter Movrin, s.p., TZO 50, Kočevje;
4. podskupina: ribe:
– Brumec – Ručigaj, d.o.o., Loka,
Testenova 55, Mengeš;
2. skupina: mleko in mlečni izdelki:
1. podskupina: mleko:
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana;
2. podskupina: mlečni izdelki:
– Pomurske mlekarne, d.d., Industrijska 10, Murska Sobota,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana;
3. skupina: kruh in peciva:
– Žito, prehrambena industrija, d.d.,
Šmartinska 154, Ljubljana,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
cesta 442, Škofljica,
– Hram, d.o.o., Trdnjava 1, Kočevje;
4. skupina: sadje in zelenjava:
1. podskupina: sveže in suho sadje:
– Kmetijska zadruga Krka, z.o.o.,
Rozmanova 10, Novo mesto,
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– Prodaja sadja in zelenjave “Domači vrt” Danilo Pavlovič, s.p., Križevska vas,
Metlika;
2. podskupina: sveža zelenjava:
– Kmetijska zadruga Krka, z.o.o.,
Rozmanova 10, Novo mesto,
– Prodaja sadja in zelenjave “Domači vrt” Danilo Pavlovič, s.p., Križevska vas,
Metlika;
3. podskupina: konzervirano sadje:
– Kolinska, d.d., Kolinska ulica 1,
Ljubljana,
– Kmetijska zadruga Krka, z.o.o.,
Rozmanova 10, Novo mesto,
– Mercator poslovni sistem, d.d., Dunajska 107, Ljubljana;
4. podskupina: konzervirana zelenjava:
– Kmetijska zadruga Krka, z.o.o.,
Rozmanova 10, Novo mesto,
– Prodaja sadja in zelenjave “Domači vrt” Danilo Pavlovič, s.p., Križevska vas,
Metlika,
– Mercator poslovni sistem, d.d., Dunajska 107, Ljubljana;
5. podskupina: zamrznjena zelenjava:
– Kmetijska zadruga Krka, z.o.o.,
Rozmanova 10, Novo mesto,
– Mercator poslovni sistem, d.d., Dunajska 107, Ljubljana,
– Brumec – Ručigaj, d.o.o., Loka,
Testenova 55, Mengeš;
5. skupina: splošno prehrambeno
blago:
1. podskupina: testenine:
– Žito, prehrambena industrija, d.d.,
Šmartinska 154, Ljubljana,
– Mercator poslovni sistem, d.d., Dunajska 107, Ljubljana;
2. podskupina: zamrznjeni izdelki iz
testa:
– Žito, prehrambena industrija, d.d.,
Šmartinska 154, Ljubljana,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
cesta 442, Škofljica;
3. podskupina: ostalo prehrambeno
blago:
– Kolinska, d.d., Kolinska ulica 1,
Ljubljana,
– Mercator poslovni sistem, d.d., Dunajska 107, Ljubljana;
4. podskupina: jajca:
– Kmetijska zadruga Krka, z.o.o.,
Rozmanova 10, Novo mesto,
– Mercator poslovni sistem, d.d., Dunajska 107, Ljubljana,
– Mercator – Kmetijsko gospodarstvo Kočevje, d.o.o., Kolodvorska ul. 23,
Kočevje;
6. skupina: pijače:
– Mercator poslovni sistem, d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Dom starejših občanov Kočevje, Roška cesta 22, Kočevje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in prehrambeni izdelki po blagovnih skupinah in podskupinah od 1 do 6:
1. skupina: meso in mesni izdelki:
1. podskupina: sveže meso,
2. podskupina: mesni izdelki,
3. podskupina: perutnina in perutninski izdelki,

4. podskupina: ribe;
2. skupina: mleko in mlečni izdelki:
1. podskupina: mleko,
2. podskupina: mlečni izdelki;
3. skupina: kruh in peciva;
4. skupina: sadje in zelenjava:
1. podskupina: sveže in suho sadje,
2. podskupina: sveža zelenjava,
3. podskupina: konzervirano sadje,
4. podskupina: konzervirana zelenjava,
5. podskupina: zamrznjena zelenjava;
5. skupina: splošno prehrambeno
blago:
1. podskupina: testenine,
2. podskupina: zamrznjeni izdelki
iz testa,
3. podskupina: ostalo prehrambeno blago,
4. podskupina: jajca;
6. skupija: pijače.
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: meso in mesni izdelki:
1. podskupina: sveže meso:
– Mercator – Kmetijsko gospodarstvo Kočevje, d.o.o., Kolodvorska ul. 23,
Kočevje – 5,925.337 SIT,
– Mesarstvo in Dober tek, Peter Movrin, s.p., TZO 50, Kočevje – 5,934.490
SIT;
2. podskupina: mesni izdelki:
– Mercator – Kmetijsko gospodarstvo Kočevje, d.o.o., Kolodvorska ul. 23,
Kočevje – 4,535.524 SIT,
– Mesarstvo in Dober tek, Peter Movrin, s.p., TZO 50, Kočevje – 4,594.000
SIT;
3. podskupina: perutnina in perutninski izdelki:
– Jata, d.d., Hladilniška 34, Ljubljana – 1,666.890 SIT,
– Mesarstvo in Dober tek, Peter Movrin, s.p., TZO 50, Kočevje – 1,886.244
SIT;
4. podskupina: ribe:
– Brumec – Ručigaj, d.o.o., Loka,
Testenova 55, Mengeš – 295.164 SIT;
2. skupina: mleko in mlečni izdelki:
1. podskupina: mleko:
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče – 2,236.217,20 SIT,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana – 2,453.328 SIT;
2. podskupina: mlečni izdelki:
– Pomurske mlekarne, d.d., Industrijska 10, Murska Sobota –
3,520.338,98 SIT,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče – 4,600.493 SIT,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana – 5,643.000 SIT;
3. skupina: kruh in peciva:
– Žito, prehrambena industrija, d.d.,
Šmartinska 154, Ljubljana – 1,913.972
SIT,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
cesta 442, Škofljica – 2,622.852,47 SIT,
– Hram, d.o.o., Trdnjava 1, Kočevje
– 2,687.200 SIT;
4. skupina: sadje in zelenjava:
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1. podskupina: sveže in suho sadje:
– Kmetijska zadruga Krka, z.o.o.,
Rozmanova 10, Novo mesto – 3,153.500
SIT,
– Prodaja sadja in zelenjave “Domači vrt” Danilo Pavlovič, s.p., Križevska vas,
Metlika – 3,071.900 SIT;
2. podskupina: sveža zelenjava:
– Kmetijska zadruga Krka, z.o.o.,
Rozmanova 10, Novo mesto – 1,515.000
SIT,
– Prodaja sadja in zelenjave “Domači vrt” Danilo Pavlovič, s.p., Križevska vas,
Metlika – 1,452.980 SIT;
3. podskupina: konzervirano sadje:
– Kolinska, d.d., Kolinska ulica 1,
Ljubljana – 117.640 SIT,
– Kmetijska zadruga Krka, z.o.o.,
Rozmanova 10, Novo mesto – 100.350
SIT,
– Mercator poslovni sistem, d.d., Dunajska 107, Ljubljana – 86.893,80 SIT;
4. podskupina: konzervirana zelenjava:
– Kmetijska zadruga Krka, z.o.o.,
Rozmanova 10, Novo mesto – 942.500
SIT,
– Prodaja sadja in zelenjave “Domači vrt” Danilo Pavlovič, s.p., Križevska vas,
Metlika – 585.720 SIT,
– Mercator poslovni sistem, d.d., Dunajska 107, Ljubljana – 937.957 SIT;
5. podskupina: zamrznjena zelenjava:
– Kmetijska zadruga Krka, z.o.o.,
Rozmanova 10, Novo mesto – 380.500
SIT,
– Mercator poslovni sistem, d.d., Dunajska 107, Ljubljana – 324.723 SIT,
– Brumec – Ručigaj, d.o.o., Loka,
Testenova 55, Mengeš – 267.948 SIT;
5. skupina: splošno prehrambeno
blago:
1. podskupina: testenine:
– Žito, prehrambena industrija, d.d.,
Šmartinska 154, Ljubljana – 393.352,40
SIT,
– Mercator poslovni sistem, d.d., Dunajska 107, Ljubljana – 447.160,10 SIT;
2. podskupina: zamrznjeni izdelki iz
testa:
– Žito, prehrambena industrija, d.d.,
Šmartinska 154, Ljubljana – 513.095 SIT,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
cesta 442, Škofljica – 563.542,27 SIT;
3. podskupina: ostalo prehrambeno
blago:
– Kolinska, d.d., Kolinska ulica 1,
Ljubljana – 4,216.505,82 SIT,
– Mercator poslovni sistem, d.d., Dunajska 107, Ljubljana – 4,871.986,14 SIT;
4. podskupina: jajca:
– Kmetijska zadruga Krka, z.o.o.,
Rozmanova 10, Novo mesto – 440.000
SIT,
– Mercator poslovni sistem, d.d., Dunajska 107, Ljubljana – 489.600 SIT,
– Mercator – Kmetijsko gospodarstvo Kočevje, d.o.o., Kolodvorska ul. 23,
Kočevje – 361.800 SIT;
6. skupina: pijače:
– Mercator poslovni sistem, d.d., Dunajska 107, Ljubljana – 503.792,56 SIT.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

8.
9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe po blagovnih skupinah in podskupinah
od 1 do 6:
1. skupina: meso in mesni izdelki:
1. podskupina: sveže meso:
6,966.885,10 SIT, 5,925.337 SIT,
2. podskupina:
mesni
izdelki:
4,687.342,40 SIT, 4,535.524 SIT,
3. podskupina: perutnina in perutninski
izdelki:
1,928.534,80
SIT,
1,666.890 SIT,
4. podskupina: ribe: 295.164 SIT;
2. skupina: mleko in mlečni izdelki:
1. podskupina:
mleko:
3,076.608,50 SIT, 2,236.217,20 SIT,
2. podskupina:
mlečni
izdelki:
5,643.000 SIT, 3,520.338,98 SIT;
3. skupina:
kruh
in
peciva:
3,273.000 SIT, 1,913.972 SIT;
4. skupina: sadje in zelenjava:
1. podskupina: sveže in suho sadje:
3,783.552,40 SIT, 3,071.900 SIT,
2. podskupina: sveža zelenjava:
1,590.375,50 SIT, 1,452.980 SIT,
3. podskupina: konzervirano sadje:
117.640,61 SIT, 86.893,80 SIT,
4. podskupina: konzervirana zelenjava: 1,043.014,32 SIT, 585.720 SIT,
5. podskupina: zamrznjena zelenjava: 380.500 SIT, 267.948 SIT;
5. skupina: splošno prehrambeno
blago:
1. podskupina:
testenine:
560.765,16 SIT, 393.352,40 SIT,
2. podskupina: zamrznjeni izdelki iz
testa: 563.542,27 SIT, 513.095 SIT,
3. podskupina: ostalo prehrambeno
blago: 4,871.986,14 SIT, 4,216.505,82
SIT,
4. podskupina: jajca: 489.600 SIT,
361.800 SIT;
6. skupija: pijače: 721.800 SIT,
503.792,56 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-36460.
Dom starejših občanov Kočevje
Št. 05/2000
Ob-40086
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v
Mariboru, Krekova 2, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najugodnejši ponudnik glede na merila objavljena v razpisni dokumentaciji o ustreznosti
rešitve, sposobnosti in usposobljenosti ter
ceni.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za sklop 1: za nabavo računalniškega
terminalskega strežnika z delovnimi postajami podjetje Lancom, d.o.o., Tržaška 33,
Maribor,
– za sklop 2: za nabavo računalniškega
strežnika za informacijski sistem UM po-

djetje Lancom, d.o.o., Tržaška 33, Maribor,
– za sklop 3: za nabavo računalniškega
strežnika za elektronsko pošto podjetje
ESC, Eurocomputer System d.o.o., Motnica 7, Trzin,
– za sklop 4: za nabavo osrednji mrežni
usmerjevalnik podjetje NIL, Einspielerjeva
6, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Univerza v Mariboru,
Računalniški center, Slomškov trg 15, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniška in komunikacijska oprema:
– računalniški terminalski strežnik z desetimi delovnimi postajami;
– računalniški strežnik za informacijski
sistem UM;
– računalniški strežnik za elektronsko
pošto;
– osrednji mrežni usmerjevalnik.
7. Pogodbena vrednost:
– računalniški terminalski strežnik z 10
delovnimi postajami 2,145.428,71 SIT
– računalniški strežnik za informacijski
sistem UM 5,010.659,51 SIT
– računalniški strežnik za elektronsko
pošto 3,203.973,80 SIT
– osrednji
mrežni
usmerjevalnik
6,984.959,18 SIT
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– računalniški terminalski strežnik z desetimi delovnimi postajami (4,005.604,49
SIT, 2,145.428,71 SIT),
– računalniški strežnik za informacijski
sistem Univerze v Mariboru (8,028.052,08
SIT, 4,780.944 SIT),
– računalniški strežnik za elektronsko
pošto (4,175.208,06 SIT, 3,203.973,80
SIT),
– osrednji
mrežni
usmerjevalnik
(6,984.959,18 SIT, 6,480.835,20 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-369941.
Univerza v Mariboru
Št. 78/2000
Ob-40087
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponudnik je bil izbran
na podlagi 3. člena drugega odstavka ZJN
z neposredno pogodbo med naročnikom
in izvajalcem.
3. Datum izbire: 29. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): Podjetje Compuware je avtor
programske opreme in je edini izvajalec
vzdrževalnih storitev teh orodjih.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Compuware, Mariahilfstrasse 37-39, A-1060 Wien, Austria.
6. (a) Kraj dobave: Miklošičeva 24,
1000 Ljubljana.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: programska oprema.
7. Pogodbena
vrednost:
37,824.392,50 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,824.392,50 SIT.
11., 12., 13.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Informacijski center
Št. 81-61/03
Ob-40090
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaxa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, telefaks
061/174-23-12.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev. Za dobavo in
montažo sistema za sinhronizacijo telekomunikacijskega omrežja ELES z izdelavo
projektne dokumentacije PZI in PID z zagonom in meritvami.
3. Datum izbire: 17. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
Standardna merila:
– skupna ponudbena cena (64%),
– plačilni pogoji (5%),
– potrjene pozitivne reference proizvajalca (5%),
– vrednotenje tehnične rešitve (12%),
– garancijska doba za cezijev PRC VIR
(5%),
– zagotavljanje ure realnega časa (3%),
– podpora (6%).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ABYSS, d.o.o, Poljanski nasip 6 , 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave oziroma kraj izvedbe
del: TK omrežje Elektro-Slovenija,d.o.o.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebo dobaviti: dobavo in montažo sistema za sinhronizacijo telekomunikacijskega omrežja ELES z izdelavo projektne dokumentacije PZI in PID z zagonom in meritvami.
7. Pogodbena vrednost 105,972.093
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal
podizvajalcem
ali
tretjim:
34,800.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 105,972.093 SIT, 105,972.093 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: na ponovni javni razpis so prispele 3 ponudbe.
Ponudba ponudnika ABYSS, d.o.o. je edina izpolnjevala vse razpisne pogoje. Zato v
skladu z 41. členom ZJN lahko naročnik odda naročilo z neposredno pogodbo.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000,
Ob-24359 in Uradni list RS, št. 51 z dne
9. 6. 2000, Ob-29243.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 363-1/00-3
Ob-40144
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna
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uprava Republike Slovenije, Glavni urad,
Šmartinska 55, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 17. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): konkurenčnost cen, 0–25
točk; stroški vzdrževanja z rezervnimi deli v
življenjski dobi, 0–25 točk; življenjska doba stroja (št. kopij), 0–15 točk; cena tonerja na kopijo, 0–15 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Biring, d.o.o., Motnica 7a,
Trzin.
6. (a) Kraj dobave: Brežice, Celje, Hrastnik, Kočevje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo
mesto, Postojna, Ptuj, Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: fotokopirni stroji različnih zmogljivosti – 45 fotokopirnih
strojev.
7. Pogodbena vrednost: 33,730.550
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 45,419.020,60 SIT, 33,730.550 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-35202.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava RS
Su 79/2000
Ob-40145
1. Naročnik, poštni naslov: Okrožno
sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): 1. kvaliteta, 2. cena, 3. rok
dobave, 4. stalnost zalog, 5. reference, 6.
ponudba izven specifikacije, 7. razne ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Birooprema, d.d., Dunajska 121, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Okrožno sodišče v
Ljubljani in Okrajna sodišča v Ljubljani, Cerknici, Domžalah, Grosupljem, Kamniku,
Kočevju, Litiji, Trbovljah in na Vrhniki.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava pisarniškega, računalniškega in potrošnega materiala
ter drobnega inventarja (artikli in količine zaradi obsega podatkov razvidni v dokumentaciji).
7. Pogodbena vrednost: 100,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 73,435.936,43 SIT (brez DDV),
62,504.175,30 SIT (brez DDV).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 97 z dne 20. 10. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani

Št. 514/2839-1519
Ob-40147
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske
elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170,
2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja evalvirana cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ETRA 33, Energetski transformatorji, d.d., Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: HE Vuhred, HE
Ožbalt.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 6 kom energetskih transformatorjev.
7. Pogodbena vrednost: 294,275 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 327,426.000 SIT, 294,275.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 79 z dne 8. 9. 2000,
Ob-34806.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
Ob-40148
1. Naročnik, poštni naslov: Fakulteta za
elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja pedagoške in raziskovalne
opreme.
3. Datum izbire: 27. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): popolnost ponudbe, cena,
rok dobave, kvaliteta, ugodnosti, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– IMS, industrija merilni sistemi, d.o.o.,
Klanska 13, 1215 Medvode,
– FMC, d.o.o., Tržaška 330, Ljubljana,
– TSE, d.o.o., Tržaška 126, Ljubljana,
– Elsinco, d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana,
– Kefo, d.d., Kongresni trg 3, Ljubljana,
– Belmet, d.o.o., Prušnikova 95, 1210
Ljubljana,
– Metrel, d.d., Horjul 188, 1354
Horjul.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Tržaška 25.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pedagoška in raziskovalna oprema.
7. Pogodbena
vrednost:
35,881.784,55 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 41,552.170,30 SIT, 32,896.273,80
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000.
Fakulteta za elektrotehniko
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Št. 10548/00
Ob-40274
1. Naročnik, poštni naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalcev brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): popolnost ponudbe, druga
merila, cena.
(a) Celovitost ponudbe, cena, dobavni
rok, garancijski rok, rok za odpravo napake od prijave napake, zamenjava z novo
opremo v primeru okvare, ustrezen certifikat proizvajalca za ponujeno programsko
opremo, ustrezen certifikat kadrov za
implementacijo in sistemsko administracijo, reference iz naslova javnega naročanja.
(b) Kompletnost ponudbe, cena, odstopanje od najnižjih cen posameznih delov
naročila v okviru dovoljenih mej (za I., II.,
III., IV., V. in VII. točko razpisa).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) Oria Computers, d.o.o., Polje 4,
1410 Zagorje ob Savi (za I., II., III., IV., V.
in VII. točko razpisa),
b) Unistar LC, d.o.o., Slomškova
27-29, 1000 Ljubljana (za VI. točko razpisa).
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniška oprema:
I. strežnik, predvidoma 1 kom.,
II. zmogljivejši osebni računalnik, predvidoma 5 kom.,
III. zmogljivejša grafična delovna postaja, predvidoma 5 kom.,
IV. zmogljivejši prenosni računalnik,
predvidoma 2 kom.,
V. namizni laserski tiskalnik z vgrajenim
optičnim čitalcem in fotokopirnim strojem
A4, črnobeli, predvidoma 2 kom.,
VI. licenčna programska oprema – Lotus Notes, predvidoma 71 kom.,
VII. licenčna programska oprema – Microsoft, predvidoma 24 kom.
7. Pogodbena
vrednost:
12,975.690,36 SIT, od tega:
a) 10,304.210 SIT (za I., II., III., IV., V.
in VII. točko razpisa),
b) 2,671.480,36 SIT (za VI. točko razpisa).
8.
9. Število prejetih ponudb: vse 3, popolne 3, kompletni 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
(a) Posamezni deli popolnih ponudb:
I. 2,333.709 SIT, 1,368.500 SIT,
II. 2,713.200 SIT, 1,915.900 SIT,
III. 3,409.350 SIT, 2,963.100 SIT,
IV. 1,642.200 SIT, 1,255.450 SIT,
V. 303.450 SIT, 297.348,13 SIT,
VI. 2,972.981,76 SIT, 2,671.480,36
SIT,
VII. 3,035.521,10 SIT, 2,460.219,32
SIT.
(b) Kompletne ponudbe (za I., II., III.,
IV.,
V.
in
VII. točko
razpisa):
13,437.430,10 SIT, 10,260,517,45 SIT.
11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 102 z dne 10. 11. 2000,
Ob-38484.
Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov RS
Št. 1.7.1.1-6651/00-12
Ob-40275
1. Naročnik ,poštni naslov: Slovenske
železnice d.d., Kolodvorska 11, 1000
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalcev brez omejitev.
3. Datum izbire: 20. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, garancijski rok, dobavni
rok, stroški vzdrževanja, reference.
Najugodnejši ponudnik
Naročnik ni dodelil naročila za točko C
in D (samo ena ponudba) za točko E in G
(prekoračitev sredstev).
5. Ime in naslov izvajalca,ki mu je naročilo dodeljeno:
– Revoz, d.d., Belokranjska c. 4, Novo
mesto,
– Dumida, d.o.o., Kidričeva 16, Lenart,
– Gorenje GTI, d.o.o., Partizanska 12,
Velenje.
6. (a) Kraj dobave: lokacije po dispoziciji v Republiki Sloveniji.
(b) Vrsta in količina blaga,ki ga je potrebno dobaviti:
– Revoz, d.d. ,Belokranjska c. 4, Novo
mesto: 3 kosi kombinirano osebno vozilo,
– Dumida, d.o.o., Kidričeva 16, Lenart:
1 kos kombi za prevoz oseb,
– Gorenje GTI, d.o.o.,Partizanska 12,
Velenje: 1 kos viličar z rot. napravo in
kleščami.
7. Pogodbena vrednost:
– Revoz, d.d. ,Belokranjska c. 4, Novo
mesto: 6,354.600 SIT,
– Dumida, d.o.o., Kidričeva 16 , Lenart: 3,265.136,80 SIT,
– Gorenje GTI, d.o.o., Partizanska 12,
Velenje: 13,344.620 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– točka A – 2,402.090 SIT, 2,118.200
SIT,
– točka B – 3,614.600 SIT,
3,265.136,80 SIT,
– točka F – 16,226.840 SIT,
13,444.620 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-36422.
Slovenske železnice, d.d.
Št. 853-32/10-2000
Ob-40277
1. Naročnik, poštni naslov: Dom starejših Hrastnik, Novi Log 4/A, 1430 Hrastnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 21. 11. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): zagotovitev pogojev iz 10. in
11. člena Navodil iz razpisne dokumentacije; zagotavljanje 90 % dobave artiklov po
vrsti in količini iz skupine oziroma podskupine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost po 50. členu
ZJN je priznana za obdobje 12 mesecev
ponudnikom:
1. Brumec Ručigaj, Mengeš A4, B3,
2. Era, Velenje A1, A2, A3, F, G,
3. Hrib, Dobje A4, B2, B4,
4. Jurmes, Šentjur B1, B2, B4, B5,
5. Jata, Zalog B2,
6. Klasje, Celje D1,
7. Kmetijska zadruga Laško B1, B2,
B4, B5,
8. Ljubljanska mlekarna Ljubljana C,
9. Mercator Ljubljana A1, A2, A3,
A4, D2, E, F, G, H,
10. Mlekarna Celeia, Arja vas A4,
B3, C,
11. Nektar, Črnuče G,
12. Pekarna Pečjak D2, D3,
13. TD Žana, Žalec A3, D2, E, F, G,
14. Žito Ljubljana D1, D2, D3.
6. a) Kraj dobave: Novi Log 4/A, 1430
Hrastnik.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava živil in
materiala za prehrano po skupinah
oziroma podskupinah.
7. Pogodbena vrednost: 20,727.200
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– A1: 1,369.789,90 SIT, 1,124.695
SIT,
– A2: 1,532.473,70 SIT, 1,400.046
SIT,
– A3: 1,110.455,74 SIT, 982.398,35
SIT,
– A4: 874.716,92 SIT, 716.720,40
SIT,
– B1: 3,691.710 SIT, 3,596.355 SIT,
– B2: 2,202.900 SIT, 2,035.270 SIT,
– B3: 146.286 SIT, 136.490 SIT,
– B4: 1,309.570 SIT, 1,182.758 SIT,
– B5: 316.590 SIT, 285.277 SIT,
– C: 3,956.798,80 SIT, 3,417.646,80
SIT,
– D1: 1,378.099 SIT, 1,270.330,70
SIT,
– D2: 611.381,50 SIT, 463.468 SIT,
– D3: 558.061,60 SIT, 535.319,28
SIT,
– E: 277.364 SIT, 253.216,02 SIT,
– F: 1,600.291 SIT, 1,563.907,17
SIT,
– G: 1,200.421 SIT, 1,142.422,19
SIT,
– H: 622.884 SIT, 622.884 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: izvajalec sukcesivnih dobav bo tisti, ki bo zagotovil najnižjo ceno v obdobju.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Ur. l. RS, št. 97, 20. 10. 2000,
Ob-37339.
13.
Dom starejših Hrastnik
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Ob-40284
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: 9. 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. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana;
2. Iris, d.o.o., Rimska 8, 1000 Ljubljana;
3. Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor;
4. Merit, d.o.o., Šmartinska 130/IV,
1000 Ljubljana;
5. Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1001
Ljubljana;
6. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100, 1001 Ljubljana;
7. Profarmakon International, d.o.o.,
Knafelčeva 31, 2000 Maribor;
8. 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: sanitetni material.
7. Razpisana vrednost: 25,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
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-35222.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-40285
1. Naročnik, poštni naslov: VIJZ Osnovna šola Bibe Roecka, Kajuhova 8, Šoštanj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. čl. ZJN): javni razpis brez omejitev za blago.
3. Datum izbire: 27. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: vsi kriteriji določeni v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Meso in mesni izdelki:
– Celjske mesnine d.d., Cesta v Trnovlje 17, Celje,
– KZ Šaleška dolina z.o.o., Trg svobode 12, Šoštanj,
– KZ Laško z.o.o., Kidričeva 2, Laško,
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– Osem d.o.o., Sp.Slivnica 107,
Grosuplje;
2. Ribe:
– Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas
92, Petrovče;
3. Mleko in mlečni izdelki:
– Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas
92, Petrovče;
4. Kruh in pekarski izdelki ter slaščice:
– Klasje MPP d.d., Resljeva 16, Celje,
– Donats d.o.o., Bohovska c. 21,
Hoče;
5. Zelenjava – sveža, zamrznjena
in konzerv.:
– Era d.d., Prešernova 10, Velenje,
– Ictas d.o.o., Grintovška 16, Ljubljana,
– Kolinska d.d., Kolinska ul. 1, Ljubljana;
6. Sadje – sveže, zamrznjeno in
konzervirano:
– Era d.d., Prešernova 10, Velenje,
– Osnova d.o.o., Černetova 31,
Ljubljana;
7. Sokovi in čaji:
– Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, Ljubljana – Črnuče;
8. Jajca:
– KZ Laško z.o.o., Kidričeva 2, Laško;
9. Splošno prehrambeno blago:
– Era d.d., Prešernova 10, Velenje,
– Kolinska d.d., Kolinska ul.1, Ljubljana.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,687.659,50 SIT, 139.104 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 100 z dne
27. 10. 2000, Ob-37853.
VIJZ OŠ Bibe Roecka Šoštanj

Su 33-01/2000
Ob-40292
1. Naročnik, poštni naslov: Okrožno sodišče v Novi Gorici, Kidričeva 14, Nova
Gorica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena: 50%, odzivni čas: 20%,
ugodnosti: 15%, kvaliteta: 10%, ponudba
izven specifikacije: 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Grafika Soča, d.d., Sedejeva 4, Nova Gorica.
6. (a) Kraj dobave: Okrožno sodišče v
Novi Gorici, Okrajna sodišča v Novi Gorici,
Ajdovščini, Idriji in Tolminu.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški in računalniški potrošni material.
7. Pogodbena vrednost: 7,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,618.865,40 SIT, 9,063.109,05
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 97 z dne 20. 10. 2000.
Okrožno sodišče v Novi Gorici

Ob-40286
1. Naročnik, poštni naslov: Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Skupina Atlantis, d.o.o.
6. (a) Kraj dobave: Banka Slovenije,
Slovenska 35, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: razvidno iz razisne
dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost: 20,284.700
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,665.606,50 SIT, 21,954.866 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 88 z dne 29. 9. 2000.
Banka Slovenije

1. Cena
2. Kakovost in tehnične
karakteristike
3. Reference
4. Pogarancijsko vzdrževanje
in tehnična pomoč
5. Garancijska doba
Skupaj

Ob-40294
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, Ljubljana, telefaks 01/432-10-76.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
Merilo

Vrednost

50%
20%
10%
10%
10%
100%

Način uporabe meril: v razpisni dokumentaciji.
Po pregledu in ocenjevanju ponudb je
naročnik izločil dve nepopolni ponudbi in
ugotovil, da je ostala samo ena popolna
ponudba.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: naročilo ni dodeljeno.
6. (b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti:
– skupina A:
– en linearni pospeševalnik,
– komplet obsevalnega pribora,
– ena obsevalna miza,
– en večlistni kolimatorski sistem,
– en sistem za digitalno verifikacijo obsevalnih polj,
– en računalniški verifikacijski sistem,
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– seti najpomembnejših oziroma
najpogosteje uporabljanih rezervnih
delov za posamezne sklope opreme,
– štiri laserji pozicijski;
– skupina B:
– demontaža stare aparature,
– izdelava projekta,
– adaptacija prostora,
– montaža opreme,
– pridobitve vseh dovoljenj.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina A: 396,865.000 SIT,
316,917.591,80 SIT,
– skupina B: 74,226.801 SIT,
48,461.932 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77 z dne 25. 8. 2000.
Onkološki inštitut, Ljubljana

2. Dumida, d.o.o., Kidričeva 16,
2230 Lenart.
6. (a) Kraj dobave: AC baze v Republiki
Sloveniji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava letne mehanizacije.
7. Pogodbena vrednost:
– ad 1.: 669.590 tolarjev,
– ad 1.: 8,411.778 tolarjev.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,411.778 tolarjev, 7,541.554 tolarjev.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000,
Ob-36402.
Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 3283
Ob-40250
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 23. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je na podlagi
ocenitve, po merilih iz razpisne dokumentacije dobil najvišjo skupno oceno.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Merkur, d.d., Naklo, Cesta
na okroglo 7, Naklo.
6. (a) Kraj dobave: Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 1 kos elektroviličar 3 t,
EFG - V 30 Jungheinrich.
7. Pogodbena vrednost: 7,137.621
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podatka.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,700.000 SIT, 6,755.184 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ni
podatka.
12., 13.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 9006/00
Ob-40315
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič
54, 1001 Ljubljana, 159-01-49.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 13. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila
(utemeljitev izbire): cena, rok dobave,
kompletnost ponudbe, kvaliteta, reference.
Teža in način uporabe meril je bil podan
v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Dumida, d.o.o., Kidričeva
16, 2230 Lenart.
6. (a) Kraj dobave: AC baza Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava vozil.
7. Pogodbena
vrednost:
44,590.704,80 tolarjev.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 47,082.867 tolarjev, 44,590.704,80
tolarjev.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000,
Ob-36408.
Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 9005/00
Ob-40303
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič
54, 1001 Ljubljana, 159-01-49.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 13. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, rok dobave, kompletnost ponudbe, kvaliteta, reference.
Teža in način uporabe meril je bil podan
v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. AC Intercar, Baragova 5, 1000
Ljubljana,

Št. 8657
Ob-40387
1. Naročnik, poštni naslov: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenskega
12, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– za I. – nevtralna kuhinjska oprema
in kuhinjski stroji in IV. – kuhinjska
oprema:
· ponudbena cena: 60%,

· tehnične prednosti opreme oziroma
naprav: 10%,
· garancijska doba: 10%,
· poprodajne storitve in tehnična pomoč: 10%,
· doba trajanja in čas razpoložljivosti rezervnih delov: 10%;
– za II. – drobni kuhinjski inventar in
pripomočki:
· ponudbena cena: 60%,
· kakovost: 30% (vrsta materiala, doba
trajanja, primernost uporabe v velikih kuhinjah),
· vrste in trajanje garancij: 10%,
– za III. – bivanjska oprema
· ponudbena cena: 60%,
· kakovost: 20%,
· garancijska doba: 10%,
· doba trajanja – predvidena vzdržljivost
posameznih elementov: 10%.
Po teh kriterijih so izbrani ponudniki dosegli največje število točk.
– za V. – 2 osebna avtomobila:
· izbira ni bila opravljena, samo 1 ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
I. – Saksida, d.o.o., na Produ 28, Brestrnica, 2351 Kamnica,
II. – Stil commerce, Kočevarjeva ul. 5,
8000 Novo mesto,
III. – Sling, d.d., Dunajska 22, 1000
Ljubljana,
IV. – Puc Dragica, s.p., Hotederšica
82, 1372 Hotedršica.
6. (a) Kraj dobave: Gorenje pri Zrečah
19, 3214 Zreče (I, II, III), drugi domovi
CŠOD (IV).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– I. nevtralna kuhinjska oprema in
kuhinjski stroji,
– II. drobni kuhinjski inventar in pripomočki,
– III. bivanjska oprema,
– IV. nevtralna kuhinjska oprema in
kuhinjski stroji.
7. Pogodbena vrednost:
– I. 8,270.654 SIT,
– II. 2,064.777 SIT,
– III. 16,522.579 SIT,
– IV. 4,363.761 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– I.: 13,
– II.: 10,
– III.: 6,
– IV.: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– I.: 10,967.551,70 SIT, 8,270.654,70
SIT,
– II.: 4,099.757 SIT, 1,946.580 SIT,
– III.: 20,319.462 SIT, 15,765.893,50
SIT,
– IV.: 6,095.614 SIT, 4,277.752,50
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-36419.
Center šolskih in obšolskih
dejavnosti
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ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov
o izidu razpisa gradbenih del
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 1-0032/00
Ob-40076
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, 1410
Zagorje ob Savi.
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): naročnik je točkoval prispele ponudbe v skladu z objavljenimi merili, in sicer: cena 10 točk, reference ponudnikov 4
točke, dosedanje izkušnje in reference 3
točke, plačilni in ostali komercialni pogoji 3
točke, dejavnost, ki jo opravlja ponudnik 2
točki in celovitost in skladnost opisa 2 točki.Izbran je bil ponudnik, ki je dosegel najvišje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PSG Zdenko Leljak, s.p.,
Pod gradom 19, Laško.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija območja Ruardi Vzhod (območje I).
7. Pogodbena
vrednost:
49,983.677,10 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 84,133.912,73 SIT, 49,983.677,10
SIT.
11., 12., 13.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
Št. 3505-6/2000
Ob-40079
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 24. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– garancijski rok za izvedena dela,
– rok izvedbe,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kopko, d.o.o., Radohovska
pot 5, 6257 Pivka.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja meteorne,
fekalne in kabelske kanalizacije v Dolnji
Košani – I. faza.
7. Pogodbena
vrednost:
32,205.454,20 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 36,523.091 SIT, 29,586.522,58 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-35563.
Občina Pivka
Št. 35205/2000
Ob-40080
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 17. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– garancijski rok za izvedena dela,
– rok izvedbe,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kopko, d.o.o., Radohovska
pot 5, 6257 Pivka.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba meteorne kanalizacije v vasi Volče.
7. Pogodbena vrednost (vključno DDV
19%): 26,421.816,08 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 38,696.710 SIT, 26,421.816,08 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-35564.
Občina Pivka
Št. 35205-3/2000
Ob-40081
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 17. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– garancijski rok za izvedena dela,
– rok izvedbe,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: TGM Kapelj Stane s.p., Ulica 27. aprila 7, 6257 Pivka.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije v Slovenski vasi – I. faza.
7. Pogodbena vrednost (vključno DDV
19%): 12,704.038 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,297.273,78 SIT, 12,704.038 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-35565.
Občina Pivka

Št. 35208/2000
Ob-40082
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 17. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– garancijski rok za izvedena dela,
– rok izvedbe,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Koper, d.d.,
Ulica 15. maja 14, 6000 Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba športnega
igrišča in zunanje ureditve POŠ Šmihel.
7. Pogodbena vrednost (vključno DDV
19%): 18,400.080,83 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,020.832 SIT, 18,400.080,83 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-35566.
Občina Pivka
Št. 35201-04/98-2000
Ob-40077
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 posredoval najugodnejši ponudbeni znesek, ima plačilne pogoje v skladu z razpisno
dokumentacijo, ima rok izgradnje v skladu z
razpisno dokumentacijo, ima garancijski rok
v skladu z razpisno dokumentacijo, predstavlja dobre reference potrjene s strani
prejšnjih investitorjev, način usklajevanja izhodiščnih cen v skladu z zahtevami razpisa.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Koper d.d.,
Ulica 15. maja, Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija dela
Liminjanske ceste v Luciji.
7. Pogodbena vrednost: 24,530.791 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani ponudnik nima podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 26,225.872 SIT, 24,530.791 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: drugih najpomembnejših informacij o postopku
izbire izvajalca ni.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: razpis za ugotavljanje sposobnosti ni
bil objavljen.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 22. 9. 2000.
Občina Piran
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Št. 34404-01/99-2000
Ob-40078
1. Naročnik: Občina Piran, Tartinijev trg
2, 6330 Piran.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis brez omejitve.
3. Datum izbire: 12. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: ponudnik
je posredoval drugi najugodnejši ponudbeni znesek, ima plačilne pogoje v skladu z
razpisno dokumentacijo, ima rok izgradnje
v skladu z razpisno dokumentacijo, ima garancijski rok v skladu z razpisno dokumentacijo, predstavlja dobre reference potrjene
s strani prejšnjih investitorjev, način usklajevanja izhodiščnih cen v skladu z zahtevami
razpisa.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Koper d.d.,
Ul. 15. maja 14, Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja dostopne
ceste v obrtno cono in regulacije hudournika Fazan v Luciji 1. faza – 2. del.
7. Pogodbena vrednost: 69,030.445
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani ponudnik ima za podizvajalca podjetje Grafist
d.o.o. Koper.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 79,027.926 SIT, 68,463.322 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: drugih najpomembnejših informacij o postopku
izbire izvajalca ni.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: razpis za ugotavljanje sposobnosti ni
bil objavljen.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63-64 z dne 14. 7. 2000.
Občina Piran
Št. 101/00
Ob-40146
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 17. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po merilih iz razpisne dokumentacije je izbrani najugodnejši ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradis-Gradbeno podjetje
Gradnje Ptuj d.d., Ormoška c. 22, Ptuj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rušenje zgradbe na
parc. št. 1406 k.o. Ptuj – stara pošta na
Ptuju.
7. Pogodbena vrednost: 29,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 32,477.163 SIT, 28,386.208 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000.
Mestna občina Ptuj
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Ob-40186
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 23. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
V postopku vrednotenja in ocenjevanja
ponudb so bila upoštevana merila, ki so bila
objavljena v Ur. l. RS, št. 94 z dne 13. 10.
2000:
– cena 60 točk,
– reference 30 točk,
– garancija 10 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kograd Gradnje, d.o.o., Preradovičeva ul. 20, Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija betonskih
sten in oken strojnice HE Zlatoličje.
7. Pogodbena
vrednost:
42,662.779,29 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 48,715.473 SIT, 31,721.487,58 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-36782.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Maribor
Št. 8011/00
Ob-40249
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Gorenjska, d.d., Mirka Vadnova 3a, 4000
Kranj, faks 04/20-83-600.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– pogodbena cena in ponudbeni rok izdelave: 85 točk,
– potrjene reference: 10 točk,
– pozitivne reference ponudnika na objektih Elektro Gorenjske: 5 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Energogroup, d.o.o., podjetje za inženiring, gradnjo in vodenje investicijskih poslov, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: popotresna obnova
strojnice HE Savica na lokaciji Ukanc
140, Bohinjsko jezero.
7. Pogodbena vrednost: 56,941.019
SIT brez DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 56,941.019 SIT brez DDV,
46,028.923,03 SIT brez DDV.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000,
Ob-36793.
Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

Št. 34404-50/2000
Ob-40287
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska
Sobota.
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): zbrano največje število točk po
merilih za ocenjevanje ponudb.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nograd, d.o.o., Hotiza
142/a, Lendava.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev kolesarske
steze in pločnika v Černelavcih od Goričke ulice do ceste za Veščico.
7. Pogodbena
vrednost:
33,108.332,32 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) ključ v roke: 41,821.043,62 SIT,
33,108.332,32 SIT,
b) dejanske izmere: 41,001.023,15
SIT, 31,234.275,81 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 0512/3-308/64-99
Ob-40291
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije, Štefanova 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev za odvodnjavanje parka v izobraževalnem centru organov za notranje zadeve v Tacnu.
3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
20. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na ponovni javni razpis je prispela 1 veljavna ponudba. Glede na to, da na
ponovni javni razpis nista prispeli veljavni
ponudbi vsaj dveh ponudnikov, ponovni javni razpis v skladu z 34. členom zakona o
javnih naročilih ni uspel.
5., 6., 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. 67-68 z dne 20. 8. 1999, Ob-10024.
Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije
Št. 9006/00
Ob-40316
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54,
1001 Ljubljana, 159-01-49.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 7. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, rok dobave, kompletnost
ponudbe, kvaliteta, reference.
Teža in način uporabe meril je bil podan
v razpisni dokumentaciji.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Petrič, d.o.o., Goriška 57,
5270 Ajdovščina.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava varnostnih
ograj na priključku Logatec.
7.
Pogodbena
vrednost:
27,105.028,20 tolarjev.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,569.680 tolarjev, 27,105.028,20
tolarjev.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000,
Ob-36831.
Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.,
Ljubljana
Št. 110-1/00
Ob-40322
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez predhodnega ugotavljanja sposobnosti.
3. Datum izbire: 29. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v skladu z objavo javnega razpisa za oddajo javnega naročila AC Slivnica–Pesnica, pododsek AC Zrkovska cesta–priključek Pesnica, od km 10+847 do
km 17+150, gradnja II. faze rondoja – priključek Pesnica med km 16+630 in km
16+770 s priključnimi rampami in deviacijami z dne 8. 9. 2000, so oddali ponudbe
trije ponudniki. Po pregledu in oceni ponudb je bilo ugotovljeno, da nobena od
popolnih ponudb ne ustreza zahtevam razpisne dokumentacije glede bistvenih elementov ponudbe, zato se delo ne odda
nobenemu od ponudnikov ob upoštevanju
določila drugega odstavka 42. člena ZJN.
Ponudbene cene namreč bistveno presegajo razpisano vrednost del, kakor tudi vrednost del po investicijskem programu. Pri
tem so bili upoštevani tudi sklepi, ugotovitve in stališča Vlade RS z dne 28.10.1999,
s katerimi je Vlada RS DARS-u naročila, da
razveljavi in ponovi razpise, v kolikor ponudbe izvajalcev del bistveno presežejo
predvidene vrednosti v investicijskih programih. Navedeni sklep je Vlada RS sprejela ob obravnavi Analize izvajanja NPIAC.
Glede na določilo drugega odstavka 42.
člena ZJN, DARS, d.d., ni sprejel sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika in je po
drugem in tretjem odstavku 41. člena ZJN
sprejel sklep, da se javni razpis ponovi pod
spremenjenimi pogoji.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Slivnica–Pesnica, pododsek AC Zrkovska cesta–priključek Pesnica, od km 10+847 do km
17+150, gradnja II. faze rondoja – priključek Pesnica med km 16+630 in km
16+770 s priključnimi rampami in deviacijami.
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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. 79 z dne 8. 9. 2000,
Ob-34985.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-40383
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– tehnična usposobljenost ponudnika z
referencami,
– ostale ugodnosti ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeni inženiring Gomboc, d.o.o., Štefana Kovača 21, 9231 Beltinci.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja povezovalnega vodovoda Gančani – zajetje Hraščica, dolžine 3060 m, z odcepom za
zaselek Hraščica dolžine 755 m in vodno zajetje kapacitete 20 l/s v gozdu
Hraščica.
7. Pogodbena vrednost: 78,604.224
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 104,514.684,50 SIT, 78,604.224
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000.
Občina Beltinci
Ob-40388
1. Naročnik, poštni naslov: Psihiatrična
klinika ljubljana, Studenec 48, Ljubljana
Polje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): postopek za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 7. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): edino merilo je bila cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lesnina inženiring, d.d.,
Parmova 53, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija in rekonstrukcija objekta CZOND, Zaloška 29,
Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
395,550.226,20 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 474,491.045 SIT, 395,550.226,20
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 88/2000, Ob-36111.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 006-4/00-100
Ob-40391
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 11. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja ponudbena cena, najboljše potrjene reference in najkrajši rok
izvedbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CM Celje, d.d., Lava 42,
3000 Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja nadomestnega mostu čez Slomščico pri Ponikvi, na lokalni cesti LC 396220 Hotunje–Slom.
7. Pogodbena
vrednost:
22,220.450,70 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3, popolni
sta bili 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
23,323.806,36 SIT, 22,220.450,70 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: drugih pomembnih informacij ni.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni bil objavljen.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000, Ob-33162.
Občina Šentjur pri Celju
Ob-40444
1. Naročnik, poštni naslov: Zveza športnih društev Ilirija, Vodnikova 155, 1000
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis gradbenih del brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila:
– cena,
– rok za izvedbo,
– posebne ugodnosti ponudnika,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Medicoengineering, d.o.o.,
Železna cesta 16, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih,
obrtniških del za prekrivanje strehe in
sanacijo strešne lesene konstrukcije.
7. Pogodbena
vrednost:
20,003.507,30 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,666.968 SIT, 16,806.451 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 94 z
dne 13. 10. 2000.
Zveza športnih društev Ilirija, Ljubljana
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ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov
o izidu razpisa storitev
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Ob-40149
1. Naročnik, poštni naslov: Dom starejših občanov Ljubljana Moste-Polje, Ob sotočju 9, 1000 Ljubljana, tel. 01-58-43-720,
telefaks 01-52-47-803.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): z javnim razpisom brez
omejitev.
3. Datum izbire: 6. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena,
– kvaliteta.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Periteks, d.o.o., Blatnica 2,
1236 Trzin.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pranje, likanje ter sortiranje in transport perila z zagotovitvijo sortirnih vreč in transportnih vozičkov.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena vrednost dela znaša: 17,260.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,410.728 SIT, 16,101.980 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: javni razpis za izvajanje storitev – pranje perila, je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000.
Dom starejših občanov Ljubljana
Moste-Polje
Ob-40183
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala
Koper, d.o.o.-s.r.l., Ul. 15. maja 4, Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 20. 11. 2000, sklep o zaključku
postopka pa je bil izdan dne 30. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ker je bila predložena le ena
veljavna ponudba, najugodnejšega ponudnika za izvajanje storitev pri vzdrževalnih
gradbenih delih na področju javnih površin in na osnovnih sredstvih javnega
podjetja na območju Mestne občine Koper, ni bilo mogoče izbrati, zato se je postopek javnega naročila zaključil.
5., 6.,7. 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
Ob-40184
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala
Koper, d.o.o.-s.r.l., Ul. 15. maja 4, Koper.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: odpiranje ponudb je bilo 28. 11. 2000.
Sklep o izbiri izvajalca pa je bil izdan 30.
11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): navedeni ponudnik je pri ocenjevanju zbral po kombinaciji meril določenih v
razpisni dokumentaciji največje število točk.
Njegova ponudba je imela najnižjo ceno in
najdaljši plačilni rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Fadil Hoxha, s.p., Tominčeva ulica, Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvajanje programa čiščenja in vzdrževanja
javnih površin na območju Mestne občine Koper.
7. Pogodbena vrednost: orientacijska
vrednost 60,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1.160 SIT-uro brez DDV, 1.030 SIT-uro
brez DDV.
11., 12.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
Št. 123
Ob-40190
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško.
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): izbrani ponudnik je na podlagi
ocenitve, po merilih iz razpisne dokumentacije dobil najvišjo skupno oceno.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MOR, d.o.o., Mlinska 24,
Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: demontaža stare in montaža nove difragme v rezervoar WT 104 TNK.
7. Pogodbena vrednost: 7,710.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podatka.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,128.800 SIT, 7,710.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ni podatka.
12.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 40002-30-00 (2)
Ob-40279
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): neuspešen javni razpis za razpisano nalogo pod točko (2), ker v postopku
odpiranja ni bilo dveh popolnih ponudb (41.
člen ZJN).

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: določitev ekoregij v Sloveniji kot podlaga za
gospodarjenje z vodami.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 94 z
dne 13. 10. 2000, Ob-36931.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Št. 853-33-8-2000
Ob-40289
1. Naročnik, poštni naslov: Dom starejših Hrastnik, Novi Log 4-A, 1430 Hrastnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev po 18. členu ZJN.
3. Datum izbire: 21. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najugodnejši ponudnik je tisti, ki
je glede na določena merila v 11. členu
Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb,
dosegel najvišje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Pralik – Drstvenšek Jože
s.p., Novi Log 4-A, 1430 Hrastnik.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: storitev pranja, sušenja, likanja, zlaganja in
sortiranja perila, označevanje perila ter
transport perila; 65.000 kg in 5.400 kosov perila.
7. Pogodbena vrednost: 10,912.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: tri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja 11,653.900 SIT, najnižja
10,660.500 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: pri
ocenjevanju ponudb so bila upoštevana merila iz 11. člena Navodil ponudnikom. Kot
najugodnejši ponudnik je izbran tisti, ki je
dosegel najvišje skupno število točk.
12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: 27. 10.
2000, Ur. l. RS, št. 100-00, Ob-37680.
13.
Dom starejših Hrastnik
Št. 0512-3-308-67-99
Ob-40290
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): poziv k oddaji ponudbe.
3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
12. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na poziv k ponudbi je prispela 1
veljavna in popolna ponudba, in sicer ponudba ponudnika Janez Fajfar. Glede na to,
da je to edina ponudba, ki je prispela na
poziv k ponudbi, je bil ta ponudnik izbran za
izvedbo storitve.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Janez Fajfar, Brezje pri Tržiču 57, 4290 Tržič.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvajanje storitve ugotavljanja vrednosti nepremičnin, in sicer poslovne stavbe Postaje mejne policije v Bovcu.
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7. Pogodbena vrednost: 142.621,50
SIT z vključenim DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 110-1-00
Ob-40319
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po merilih iz razpisne dokumentacije je izbrani najugodnejši ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: Odvetniška družba Učakar & Vrviščar, d.n.o., Steletova 8a, 1240 Kamnik.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: opravljanje storitev pridobivanja nepremičnin
za potrebe izgradnje priključka Lopata.
7. Pogodbena vrednost: 16,205.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,635.000 SIT, 16,205.000 SIT.
11., 12.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1-00
Ob-40320
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 20. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po merilih iz razpisne dokumentacije je izbrani najugodnejši ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Samobor & Ilec, d.n.o., Ul.
Lackove čete 5-b, 2250 Ptuj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: prenos lege gradbene parcele z deviacijami in regulacijami in izdelava parcelacijskih načrtov za odsek HC Markovci–
Gorišnica.
7. Pogodbena vrednost: 7,369.075 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,898.135 SIT, 7,369.075 SIT.
11., 12.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1-00
Ob-40321
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po merilih iz razpisne dokumentacije je izbrani najugodnejši ponudnik.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gipit, d.o.o., Vukovski dol
34a, 2221 Jarenina in Odvetnica Justina
Hrastnik, Partizanska cesta 3, 2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: opravljanje storitev pridobivanja objektov in
razreševanje problematike rušencev za
potrebe gradnje hitre ceste Hajdina–Ormož, odsek Markovci–Gorišnica.
7. Pogodbena vrednost: 11,585.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,770.000 SIT, 11,585.000 SIT.
11., 12.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 871
Ob-40381
1. Naročnik, poštni naslov: Srednja šola
Sevnica, Savska 2, 8290 Sevnica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro ponudnika brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, kakovost, plačilni rok, reference, pestrost ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Franc Plausteiner s.p., Glavni trg 45, 8290 Sevnica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: priprava in dovoz kosil za potrebe dijakov dijaškega doma pri Srednji šoli Sevnica (70
kosil dnevno).
7. Pogodbena vrednost: 6,552.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,326.500 SIT (cena posameznega
obroka 610 SIT), 6,552.000 SIT (cena posameznega obroka 480 SIT).
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12.
Srednja šola Sevnica
Ob-40389
1. Naročnik, poštni naslov: Psihiatrična
klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana Polje.
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): edino merilo je bila cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sodexho, d.o.o., Tržaška
cesta 40, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: priprava in dostava gotovih obrokov hrane,
dostavljenih v obliki tabletnega sistema.
7. Pogodbena vrednost: povprečna
dnevna cena vseh zahtevanih obrokov hrane za pacienta v višini 1.278,50 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1.638,89 SIT, 1.278,50 SIT.
11., 12.
Psihiatrična klinika Ljubljana

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. 404-08-161/2000
Ob-40092
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: za izvedbo J/N je usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano teh. opremo
in strokovnimi kadri.
3. Datum izbire: 20. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostne, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedbe javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Avtek d.o.o., Celovška c.
228, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: MORS; Mihelčeva
ulica, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: stroj kopač-nakladalec.
7. Pogodbena vrednost: 18,586.981
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,586.981 SIT.
11., 12.
Ministrstvo za obrambo

ZJN-04-GD - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila gradbenih del
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila gradbenih del po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih
naročilih
Ob-40188
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana.
2.
3. Datum izbire: 22. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o. in Mestna občina Ljubljana že
izvajata dela gradnje vodovoda, meteorne
in fekalne kanalizacije in uspostavitve cestišč v prvotno stanje na področju Podgorice. Zaradi vzporednega poteka tras in sočasnosti gradnje plinovodnega omrežja na
območju Podgorice je za navedeno gradnjo
možen le eden izvajalec, t.j. Hidrotehnik,
d.d., Slovenčeva 97, Ljubljana, ki mu je
zato bilo oddano javno naročilo. Gradbena
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dela pri izvedbi vodovoda, meteorne in fekalne kanalizacije in uspostavitve cestišč v
prvotno stanje je bilo že oddano Hidrotehniku, d.d., na podlagi javnega razpisa (Ur. l.
RS, št. 24 in Ur. l. RS, št. 34-35). Cene
gradbenih del za izgradnjo plinovoda s hišnimi priključki so primerljive s cenami že
oddanih tovrstnih del na plinovodu v Tacnu,
II. faza, ki jih za naročnika izvaja izbrani ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidrotehnik, d.d., Slovenčeva 97, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela pri
izgradnji plinovodnega omrežja Podgorica s hišnimi priključki.
7. Pogodbena
vrednost:
36,520.727,38 SIT (brez DDV) in za hišne
plinske priključke 3,983.141 SIT (brez
DDV).
8., 9., 10., 11.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Ljubljana

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

Št. 81-33/02
Ob-40089
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaxa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2,
1000
Ljubljana,
telefaks
061/174-27-17.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. členu zakona o javnih naročilih: javno
naročilo za izbiro izvajalca v skladu z 3.
točke, 55. člena ZJN za izdelavo študije
okoljevarstvena problematika prehoda 220
kV daljnovodov na 400 kV s področja elektromagnetnega sevanja in hrupa.
3. Datum izbire: 2.11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je edini usposobljen v RS izvesti naročilo v zahtevanem
obsegu, kvaliteti in roku.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo storitve dodeljeno: Elektroinštitut Milan
Vidmar, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
6. (a)
(b) Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
izdelava študije okoljevarstvena problematika prehoda 220 kV daljnovodov na
400 kV s področja elektromagnetnega
sevanja in hrupa.
7. Pogodbena vrednost 9,750.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,750.000 SIT, 9,750.000 SIT.
11., 12.
Elektro Slovenija, d.o.o.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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

Ob-40085
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Janka Glazerja Ruše,
Lesjakova ul. 4, Ruše, 02/662-40-81.
2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Janka
Glazerja Ruše, Lesjakova ul. 4, Ruše.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki,
2. žita, mlevski izdelki, stročnice,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. meso in mesni izdelki,
5. razno prehrambeno blago,
6. ribe, zmrznjena in konzervirana
hrana,
7. sadje, zelenjava in zelenjavni izdelki,
8. sokovi in sirupi,
9. jajca.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
24,600.000 SIT po skupinah:
1. 4,600.000 SIT,
2. 800.000 SIT,
3. 2,500.000 SIT,
4. 7,500.000 SIT,
5. 3,700.000 SIT,
6. 1,500.000 SIT,
7. 2,800.000 SIT,
8. 1,000.000 SIT,
9. 200.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 2. 2001
do 31. 12. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani ponudniki prevzamejo v
tajništvu naročnika Osnovna šola Janka Glazerja Ruše, Lesjakova ul. 4, Ruše.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti do 23. 12. 2000 v
času uradnih ur od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu 10.000 SIT na račun naročnika, št.
51800-603-30400.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 30. 12. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Janka Glazerja Ruše, Lesjakova ul. 4, 2342 Ruše.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5.
1. 2001 ob 9. uri, Osnovna šola Janka Glazerja Ruše, Lesjakova ul. 4, 2342 Ruše.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji

bo dodeljeno javno naročilo: prijavijo se lahko pravne in fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa in
imajo vsa predpisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
I/1. Da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije (potrdilo sodišča), samostojni podjetniki predložijo potrdilo davčnega urada, oziroma pristojnega
urada upravne enote, da niso prenehali
opravljati dejavnosti.
I/2. Da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti (za gospodarske družbe izda sodišče, kjer je družba registrirana) in obratovalno dovoljenje.
Samostojni podjetniki predložijo priglasitev pri davčnem uradu in obratovalno dovoljenje upravne enote, kjer je sedež sp;
I/3. Da proti ponudniku ni izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na njegovo nestrokovnost (potrdilo sodišča);
I/4. Da ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom (potrdilo pristojnega davčnega urada);
I/5. Da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 (za gospodarske družbe), oziroma
za sp: potrdilo banke o likvidnosti in zadnjo
bilanco stanja;
I/6. Da je ponudnik v zadnjih dveh letih
oskrboval vsaj tri javne zavode ali proračunske porabnike in ima z njimi sklenjene veljavne pogodbe;
I/7. Da nudi 30-dnevni plačilni rok;
I/8. Da bo dostava fco DOM – razloženo;
I/9. Da bo mesečno dostavljal cenike;
I/10. Da bo odzivni čas 1 delovni dan;
I/11. Da bo na zahtevo naročnika poslal
vzorce blaga;
I/12. Da ima organizirano službo za kontrolo kakovosti izdelkov oziroma, da mu kvaliteto kontrolira pooblaščen zavod, za meso
in mesne izdelke;
I/13. Da ima garancijo za resnost ponudbe v višini 10% razpisane vrednosti skupine v skladu z določili 4. člena navodil o
vrstah finančnih zavarovanj s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnih naročil.
Kot dokazila o usposobljenosti in sposobnosti mora ponudnik predložiti dokazila iz
8., 11. in 12. člena navodil.
II. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ugodna končna cena;
– kakovost blaga:
– reference.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: izvajalci bodo izbrani po javnem razpisu s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97). S ponudniki, katerim
bo naročnik priznal sposobnost, bo sklenjena pogodba o dobavah blaga pod pogoji,
navedenimi v razpisni dokumentaciji. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za eno ali več
skupin blaga, oziroma enega ali več artiklov
iz posamezne skupine. Ponudniki bodo s
pisnim sklepom do 12. 1. 2001 obveščeni
o priznanju sposobnosti.
10.
Osnovna šola Janka Glazerja Ruše
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Javni razpisi
Št 731-1/00-28-223
Ob-40323
V Uradnem listu RS, št. 97-98/99, z dne
3. decembra 1999 je bil objavljen javni razpis za dodelitev subvencij delodajalcem, ki
zaposlujejo presežne delavce iz podjetij,
vključenih v vladni projekt pomoči pri revitalizaciji podjetij in aktivnem razreševanju presežnih delavcev in iz drugih podjetij, za katere je Vladna projektna skupina zadolžena za
spremljanje izvajanja kadrovske prenove.
Razpis se zaradi zaključka projektnega
pristopa zaključi 31. decembra 2000.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Popravek
Ob-40088
Na podlagi Poslovnega načrta Garancijska
sheme Posavje, Pravilnika delovanja Garancijske sheme Posavje ter sklepa Nadzornega
sveta Garancijske sheme Posavje, objavlja Regijski pospeševalni center Posavje, zavod; Garancijska shema Posavje (v nadaljevanju:
RPCP GS) v sodelovanju z bankami podpisnicami pogodbe o medsebojnem sodelovanju
pri kreditiranju malega gospodarstva popravek
razpisa dolgoročnih posojil in garancij za
dolgoročna posojila za pospeševanje razvoja malega gospodarstva na območju Občin Brežice, Krško in Sevnica, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36-37 z dne
5. 5. 2000, stran 3554 in 3555.
Besedilo pod 3. točko »Pogoji za prijavo
na razpis« se spremeni, in sicer:
Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki, majhna in srednja podjetja, ki ustrezajo merilom za male in srednje
gospodarske družbe zakona o gospodarskih
družbah in občani, ki so pri pristojnem upravnem organu vložili prijavo za vpis družbe v
sodni register, pod pogojem, da bodo dokazila za pridobljen status s.p. ali družbe dostavili
pred podpisom posojilne pogodbe. Hkrati morajo prosilci izpolnjevati še, da:
– so člani Garancijske sheme Posavje
(plačana pristopnina) in
– imajo sedež dejavnosti na območju
Občin Brežice, Krško in Sevnica.
Regijski pospeševalni center Posavje,
zavod
Garancijska shema Posavje
Popravek
Javni razpis za dobavo srednjenapetostne opreme, naročnika Dravskih elektrarn,
d.o.o., Maribor, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 110-111 z dne 1. 12. 2000,
Ob-39665, po pravni plati sodi v rubriko
Javni razpisi. Pomotoma je bil objavljen pod
ZJN-02-B.
Uredništvo
Št. 407/706-00
Ob-40385
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slove-
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nije in Komisijo Evropske skupnosti o uresničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Uradni list RS,
št. 56/93) in 117. in 118. člena pravil in
postopkov Evropske unije za izvedbo javnih
razpisov, objavlja Sema Group, Rue de Stalle 96, 1180 Brussels, Belgium
javni razpis
za izbiro dobavitelja opreme
informacijskih kioskov
Nabavo in vgradnjo opreme financira
Evropska skupnost iz sredstev Phare, v okviru programa Phare »Čezmejno sodelovanje
Slovenija – Avstrija«, projekt Računalniško
podprt informacijski sistem za turizem –
“Computer supported tourist information
system”, št. SL-9807.01.01.04.
Na razpis se lahko enakopravno prijavijo
vse fizične in pravne osebe iz držav članic
Evropske unije in iz dežel, deležnih pomoči
programa Phare v Centralni in Vzhodni Evropi, ki dobavljajo blago z izvorom iz teh držav.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dobava opreme v 1
sklopu za Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem, ki je namenjena za opremo turističnih informacijskih centrov.
Sklop 1: Zunanji informacijski kioski (4
kosov). Predvidene lokacije za dostavo
opreme: Občina Kranjska Gora, Občina Mozirje, Občina Velenje, Občina Črna na Koroškem.
Ponujena oprema mora biti popolnoma
skladna z opisom v tehničnih specifikacijah.
Ponudbe za nepopoln sklop ne bodo upoštevane.
Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od
dneva, določenega za oddajo ponudb.
Opremo je potrebno dobaviti v 45 dneh
po podpisu pogodbe na lokacije, kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
2. Postopek in pogoji za sklepanje pogodbe
Dobavitelj bo izbran po postopku, ki ga
predpisuje Priročnik za decentralizirani implementacijski sistem (DIS Manual, Evropska komisija, september 1997). Pogoji pogodbe bodo ustrezali Splošnim pogojem za
pogodbe za dobave blaga. Naročnik ni obvezan sprejeti niti najcenejše niti katerekoli
od ponudb ali oddati naročila.
3. Razpisna dokumentacija
Ponudba mora biti pripravljena v angleškem jeziku in mora ustrezati naslednjim
dokumentom:
1. povabilu in navodilom ponudnikom
za pogodbe za dobave blaga;
2. posebnim razpisnim pogojem za
pogodbe za dobave blaga;
3. tehničnim specifikacijam;
4. obrazcu ponudbenega predračuna;
5. splošnim pravilom za ponudnike in
sklenitev pogodbe za dobave blaga.
Našteti dokumenti sestavljajo popolno
razpisno dokumentacijo, ki jo je na osnovi
pisne zahteve mogoče brezplačno dobiti na
naslednjem naslovu: EuroComputer Systems, Informacijski inženiring in zastopstva,
d.o.o., Motnica 7, IOC Trzin, 1236 Trzin,
Slovenija, tel.: 00386 61 1887100, faks:
00386 61 1887170, kontaktna oseba:
mag. Jože Vojkovič.

Pisne zahteve zainteresiranih ponudnikov za razpisno dokumentacijo morajo prispeti na zgoraj omenjeni naslov najkasneje
do 5. januarja 2001 do 11. ure po lokalnem času.
4. Informativni sestanek
Informativni sestanek bo potekal 3. januarja 2001 ob 11. uri po lokalnem času v
prostorih EuroComputer Systems, Informacijski inženiring in zastopstva, d.o.o., Motnica 7, IOC Trzin, 1236 Trzin.
5. Predložitev ponudb
Ponudbe v zaprti ovojnici morajo biti dostavljene najkasneje do 17. januarja 2001
do 11. ure po lokalnem času na naslov:
EuroComputer Systems, Informacijski inženiring in zastopstva, d.o.o., Motnica 7, IOC
Trzin, 1236 Trzin, Slovenija.
Na ovojnici mora biti jasno označeno:
“Invitation to tender No. 1 Computer supported tourist information system “ – “Not to
be opened before the tender opening session” in “Ne odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb”.
Odpiranje ponudb bo javno, dne 17. januarja 2001 ob 12. uri po lokalnem času na
istem naslovu. Odpiranja ponudb se lahko
udeleži le en predstavnik ponudnika s pisnim pooblastilom.
Sema Group
Št. 407/706-00
Ob-40386
Following the Decree on ratification of
the Framework Agreement between the
Government of the Republic of Slovenia and
the European Community Commission on
Implementation of Measures related to Financial, Technical and other Forms of
Co-operation (OG RS 56/93) to The European Union Rules and Regulations for procurement of public tenders, Articles 117
and 118, Sema Group, Rue de Stalle 96,
1180 Brussels, Belgium
Public Invitation for Tenders
to Supply information kiosk furnishings
Supply and installation of equipment is
financed by the European Community from
Phare funds in the framework of the
Cross-border Co-operation Programme
Slovenia-Austria, the project Computer supported tourist information system, NO.
SL-9807.01.01.04.
Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the Member
States of the European Union or of the
Phare programme beneficiary countries
from Central and Eastern Europe, who offer
to supply goods originating from those
countries.
1. Subject to tender
The invitation to tender is issued for the
selection of supplier of equipment in 1 Lot
for the Ministry of Small Business and Tourism for setting-up equipment for tourist information centres.
Lot 1: Outdoor information kiosks (4pcs).
Location of delivery: Municipality Kranjska Gora, Municipality Mozirje, Municipality Velenje, Municipality Črna na Koroškem.
The supplies tendered must fully conform with the descriptions set out in the
Technical Specifications. Tenders for incomplete lots will not be considered.
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The Tenderer is bound by his offer for a
period of 90 days as from the final date for
submission of tenders.
The supplies must be delivered within
45 days after signature of the Contract to
the locations as defined in the relevant documentation.
2. Procedure and Conditions of Contract
The supplier will be selected following
the procedure prescribed by Decentralised
Implementation System Manual (DIS Manual, European Commission, September
1997). The conditions of Contract will comply with the General Conditions for Supply
contracts. The Contracting Authority is not
bound either to accept the lowest or any
offer or to award any Contract.
3. Tender Dossier
The offer must be in English and must
conform with the following documents:
1. Invitation and Instructions to Tenderers for Supply Contracts,
2. Special Tender Conditions for Supply Contracts,
3. Technical Specifications,
4. Schedule of Prices,
5. General Regulations for Tenders
and Supply Contracts.
These documents constitute the complete Tender Dossier and may be obtained
free of charge by written request at the following address: EuroComputer Systems,
Informacijski inženiring in zastopstva, d.o.o.,
Motnica 7, IOC Trzin, 1236 Trzin, Slovenija, tel.: 00386 61 1887100, fax.: 00386
61 1887170, contact person: mag. Jože
Vojkovič.
Written requests for Tender Dossier
should be received at the above-mentioned
address until 5th January 2001 at 11:00
a.m. local time.
3. Clarification meeting
A clarification meeting and site visits will
be held on 3rd January 2001 at 11:00 a.m.
local time, at the premises of EuroComputer Systems, Informacijski inženiring in zastopstva, d.o.o. Motnica 7, IOC Trzin, 1236
Trzin.
4. Submission of tenders
Tenders in sealed envelope must be submitted until 17th January 2001 at 11:00 a.m.
local time at the latest to the address: EuroComputer Systems, Informacijski inženiring
in zastopstva, d.o.o., Motnica 7, IOC Trzin,
1236 Trzin, Slovenija.
The envelope has to be clearly marked:
“Invitation to tender No. 1 Computer supported tourist information system “ – “Not to
be opened before the opening session” and
“Ne odpiraj pred uradnim odpiranjem
ponudb”.
The tenders will be opened in a public
session held on 17th January 2001 at 12:00
a.m. local time at the above address. Only
one Tenderer´s representative, submitting
the power of attorney, may attend the opening session.
Sema Group
Ob-40324
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Prešernov sklad razpisuje
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javni anonimni natečaj
za avtorska dela z glasbenega
(instrumentalno/vokalno/scensko
delo) in literarnega področja
(dramsko/pesniško/prozno delo)
Dela morajo biti doslej neizvajana in neobjavljena, ob izvedbi naj bi trajala od 20 do
40 minut. Oddana morajo biti v obliki partiture ali pisanega besedila v 3 izvodih brez imena avtorja ali šifre. Avtorstvo bo pošiljatelj
izkazal s četrtim izvodom. Avtorji bodo obveščeni o rezultatih natečaja 25. julija 2001 v
Uradnem listu Republike Slovenije, Delu in
na spletnih straneh Ministrstva za kulturo.
Namen natečaja je spodbujanje umetniške ustvarjalnosti v slovenskem kulturnem
prostoru, zato se natečaja lahko udeležijo
ne le državljani Republike Slovenije, ampak
tudi vsi tujci slovenskega porekla. Izbira tematike je svobodna.
Pogoji natečaja
Nagrajeni avtor dovoljuje, da bo delo krstno izvedeno ob slovenskem kulturnem
prazniku 2002 oziroma 2003. Vse materialne avtorske pravice prenese naročniku za
dobo dveh let. Še posebej dovoli prvo izvedbo dela in dovoljuje prenos teh pravic za
omenjeno obdobje in nadaljnji prenos, o
čemer bo sklenjena posebna pogodba.
Z oddajo dela avtor pristane na pogoje
razpisa.
Žirija
O nagrajencih odloča na podlagi kvalitete del žirija v sestavi: Meta Hočevar, predsednica, dr. Matjaž Barbo, Aleš Berger, Tomaž Lorenz, Miroslav Košuta, Tone Pavček, Ivo Petrić, člani.
Nagrade
Najboljša dela bodo nagrajena. Prva nagrada je 3,000.000 SIT, druga nagrada
2,500.000 SIT, tretja 1,000.000 SIT. Razen nagrad pa bo žirija povrnila stroške še
največ šestim nenagrajenim avtorjem. Glede na kvaliteto prispelih del lahko žirija podeli več prvih, drugih ali tretjih nagrad ali
nobene.
Predložitev del
Žirija bo upoštevala pri izbiri samo dela,
ki bodo prispela na naslov: Ministrstva za
kulturo - Prešernov sklad, Cankarjeva 5,
Ljubljana najkasneje do 15. junija 2001 do
13. ure. Prepozno predložena dela ne bodo upoštevana.
Dela morajo biti v zaprti ovojnici, in sicer: v desnem spodnjem delu mora biti naveden naslov naročnika, v levem spodnjem
kotu navedba natečaja, na katerega se delo
nanaša, z označbo “ne odpiraj – natečaj za
avtorska dela z glasbenega in literarnega
področja“.
Dodatna pojasnila lahko dobijo avtorji pri
Darji Jurjec na št. 01/478-59-40.
Ministrstvo za kulturo
Ob-40317
Center za razvoj malega gospodarstva
Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju družba),
Trubarjeva 5, Ljubljana, objavlja v sodelovanju s Krekovo banko d.d. Maribor, Slomškov trg 18, Maribor (v nadaljevanju banka)
javni razpis
za garancije, namenjene dolgoročnim
kreditom za projekte malega
gospodarstva

1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za
dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni
višini 100,000.000 SIT, za katere bo družba dodeljevala garancije v višini do 50 %
od celotne vrednosti posameznega kredita.
2. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki in gospodarske družbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so člani Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.;
– so enote malega gospodarstva po določilih zakona o gospodarskih družbah;
– imajo sedež dejavnosti na območju
Mestne občine Ljubljana;
– so pridobili pozitivno mnenje banke, ki
sodeluje z družbo.
V skladu s pravili delovanja družbe članstvo ne predstavlja avtomatične obveznosti
Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o., pri odobritvi garancije.
3. Pogoji za dodeljevanje
3.1. Značilnosti kreditov kot pogoj za
pridobitev garancije:
– prosilec vloži na banko vlogo za kredit
v višini najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT,
– letna obrestna mera: T + 4,7%,
– stroški odobritve kredita: 0,5% od zneska kredita,
– doba vračanja kredita znaša od najmanj 1 leta do največ 3 let,
– član ob prvem črpanju kredita vplača
prispevek v rizični sklad v višini 2% od zneska odobrenega kredita,
– prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev,
– prosilec zavaruje prejeti kredit z garancijo Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o., v višini do 50% od
celotne vrednosti posameznega kredita,
ostalo pa v skladu s pogoji bank.
3.2. Garancije
Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati z
vlogo za kredit.
Garancija ne more presegati 50 % odobrenega kredita.
Prosilec zavaruje prejeto garancijo Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o., z eno od naslednjih oblik zavarovanja:
– hipoteka v višini 100% izdane garancije ali
– pristopnina v višini 10% najvišjega
zneska garancije, ki ga član lahko pridobi s
strani Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
4. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Garancije se dodeljujejo za dolgoročne
kredite za naslednje namene:
– nakup nove ali popolnoma obnovljene
opreme;
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov na območju Mestne občine
Ljubljana;
– ekološka sanacija obstoječih dejavnosti oziroma tehnoloških procesov.
Novi krediti se ne odobrijo za refundacijo že odobrenih bančnih kreditov.
5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredita in garancije
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Prednost pri dodelitvi kredita in garancije bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja projekta bo višja;
– katerih projekti bodo:
– naravnani v povečevanje konkurenčnosti (uvajanje novih tehnologij, inovativnih
postopkov, nastop na novih in tujih trgih,
višja stopnja dodane vrednosti na zaposlenega);
– ekološko naravnani (varčevanje z
energijo, varovanje okolja);
– prispevali k odpiranju novih delovnih mest;
– del mreženja in podpogodbeništva;
– katerih investicija predstavlja naložbo v dejavnosti, za razvoj katere je izrecno izražen
lokalni interes.
6. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita ali
garancije je razvidna iz obrazca “Vloga za
dodelitev kredita ali garancije“, ki ga lahko prosilci dobijo na Krekovi banki d.d.
Maribor, PE Ljubljana, Mestni trg 18, Ljubljana, ali v Centru za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o., Trubarjeva 5,
Ljubljana.
Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se oddajo na Krekovi banki d.d.
Maribor, PE Ljubljana, ali v Centru za razvoj
malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o..
7. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od dneva objave
razpisa do dneva porabe sredstev.
Center za razvoj malega gospodarstva
Ljubljana, d.o.o., bo javno objavil datum porabe sredstev v časopisu Delo.
8. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, v kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije;
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 2. točke tega razpisa);
– ni dopolnjena v 8. dneh po pozivu na
dopolnitev.
9. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi na banki in v Centru
za razvoj malega gospodarstva Ljubljana,
d.o.o., enkrat mesečno, predvidoma pa do
30. v vsakem koledarskem mesecu.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev, bodo obravnavane v sklopu naslednjega razpisa.
Center za razvoj malega gospodarstva
Ljubljana, d.o.o., bo pisno seznanil prosilca
s skupno odločitvijo pristojnih organov v 8.
dneh po sprejemu odločitve.
10. Ostale informacije
Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci v Centru za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o., Trubarjeva 5, Ljubljana - kontaktna oseba Vesna
Petričevič, tel. 425 42 66, 425 47 67, ali
na Krekovi banki d.d. Maribor, PE Ljubljana, Mestni trg 18, Ljubljana - kontaktna oseba Irena Ulčar, tel. 470 06 14.
Center za razvoj malega gospodarstva
Ljubljana, d.o.o.,
Krekova banka d.d. Maribor
Ob-40325
Na podlagi 19. člena zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 60/95) objavljamo
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javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo analizne
opreme
1. Prodajalec: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana
(tel. 01/589-73-00 in telefaks: 589-73-47).
2. Predmet javnega razpisa: prodaja
– osem IR analizatorjev 8100 za ugotavljanje vsebnosti surovih beljakovin v pšenici z laboratorijskim mlinom 3100, letnik
1995 ter,
– enega analizatorja za falling number
1800 s priborom, letnik 1999.
Analizna oprema se prodaja po načelu
“videno-kupljeno“.
3. Izhodiščna cena:
– za IR analizator 8100 za ugotavljanje
vsebnosti surovih beljakovin v pšenici z laboratorijskim mlinom 3100: 1,741.877
SIT/kos,
– za analizator za falling number 1800 s
priborom: 2,490.208 SIT/kos.
4. Analizna oprema bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno, prednost
pa imajo ponudniki, ki ponudijo najugodnejšo ceno za celoten paket analizne opreme.
5. Višina kavcije: pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 15% izklicne cene načrtovanih nakupov
na ŽR 50101-630-402300.
Po opravljenem javnem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo
ne uspejo, kavcija vrne v roku petnajst (15)
dni, brez obresti.
6. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v petnajstih delovnih dneh
po odpiranju ponudb. Če izbrani ponudnik
pogodbe ne sklene, naročnik položeno kavcijo zadrži.
7. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na ŽR 50101-603-402300.
Položena kavcija se šteje v kupnino.
8. Dodatne informacije: mag. Andreja
Znoj, tel. 01/589-73-63.
9. Predložitev ponudb: pisne ponudbe
je potrebno predložiti do 18. 12. 2000 do
12. ure.
Ponudbe se označi: “Ponudba za nakup
analizne opreme, ne odpiraj!
Ponudbi je potrebno predložiti potrdilo o
plačani kavciji.
Ponudbe je potrebno predložiti na: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 12. 2000 ob 10. uri, v sejni sobi, VII.
nadstropje, Zavod RS za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.
11. Prodajalec na podlagi tega razpisa
ni zavezan skleniti pogodbe s ponudnikom,
ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 340-03-1/98
Ob-40142
Občina Sežana na podlagi 10. člena zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2001, ki jih
bo v letu 2001 občina sofinancirala iz
občinskega proračuna

1. Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva, njihova združenja in drugi subjekti,
ustanovljeni na podlagi zakona o zavodih,
zakona o društvih in zakona o gospodarskih
družbah, če imajo v svoji dejavnosti registrirano izvajanje športnih dejavnosti.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji programi:
a) programi za otroke in mladino (»Zlati
sonček«, »Športna značka«, tečaji plavanja,
programi, ki imajo značaj redne vadbe ipd.),
b) programi športa za vse (organizacija
občinskih športnih prireditev),
c programi, ki imajo značaj redne vadbe
za upokojence, programi za šport nadarjenih otrok in mladine, športne šole,
d) programi kakovostnega športa,
e) programi izpopolnjevanja strokovnih
kadrov,
f) drugi, za šport pomembni programi v
občini.
3. Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja programa in urnikom.
4. Program mora biti finančno ovrednoten in navedeni viri sofinanciranja.
5. Predlagatelji morajo programu priložiti izpolnjen vprašalnik, ki ga dobijo na sedežu Zavoda za šport Sežana, Kosovelova 5.
6. Rok za prijavo na razpis je do 15. 1.
2001.
7. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z merili za vrednotenje financiranja programov športa, ki se sofinancirajo
iz občinskega proračuna.
8. Z izbranimi izvajalci športnih programov se sklene pogodba, ki jo podpišejo
župan Občine Sežana, direktor Zavoda za
šport in izvajalec programa.
9. Občina Sežana bo za izvajanje izbranih programov nakazovala redne mesečne
dotacije Zavodu za šport, ki bo izvajalcem
programov zagotavljal finančna sredstva v
skladu s pogodbo.
10. Prijave je potrebno poslati na naslov: Zavod za šport Sežana, Kosovelova 5,
p.p. 5, kjer so na tel. št. 7342612 na voljo
tudi podrobnejše informacije.
Občina Sežana
Št. 932/2000
Ob-40143
Na podlagi 10. člena zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in 8. člena odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača (Uradni list
RS, št. 66/00) Občina Divača objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalcev letnega programa
športa v Občini Divača za leto 2001
I. Občina Divača bo v letu 2001 sofinancirala naslednje programe športa:
– športna vzgoja otrok in mladine,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.
II. Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci:
– športna društva in klubi,
– zveza športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu,
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– osnovna šola in vrtec.
Če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Divača,
– da imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih
športnih aktivnosti,
– da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj šestintrideset tednov v letu,
– za društva, da imajo urejeno evidenco
o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
III. Programi in izvajalci bodo izbrani in
sofinancirani na podlagi meril za izbor in
sofinanciranje programov športa v Občini
Divača (Uradni list RS, št. 66/00).
IV. Rok za prijavo programov je petek,
12. 1. 2001 do 12. ure. Prijave se oddajo
na naslov: Občina Divača, Kraška cesta 32,
6215 Divača. Prijava se odda v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika in vidno
oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za izbiro
izvajalcev letnega programa športa v Občini
Divača za leto 2001. Na hrbtni strani kuverte pa mora biti naveden naslov pošiljatelja.
Prijavi priložite obrazce in drugo dokumentacijo navedeno v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni
pisarni Občine Divača.
V. Pojasnila v zvezi z razpisom lahko dobite v času uradnih ur Občine Divača pri
Zdenki Hreščak.
VI. Opozarjamo vse prijavitelje, da mora
prijava vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane dokumente. Nepopolnih prijav strokovna komisija ne bo obravnavala.
VII. Sklep o izbiri bodo prijavljenci prejeli
v 30 dneh po preteku roka za oddajo prijav.
VIII. Sklep o višini sredstev in poziv na
sklenitev pogodbe o sofinanciranju programov športa, bodo izbrani izvajalci dobili v
roku 30 dni po sprejemu občinskega proračuna za leto 2001.
Občina Divača
Ob-40341
Občina Mozirje na podlagi 10. člena zakona o športu (Ur. I. RS, št. 22/98) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2001
1. Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva s sedežem v Občini Mozirje, ki so
vključena v Športno zvezo Mozirje.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji programi:
a) programi za otroke in mladino (“Zlati
sonček”, “Športna značka”, tečaji plavanja,
programi, ki imajo značaj redne vadbe ipd.),
b) programi športa za vse (organizacija
občinskih športnih prireditev),
c) programi, ki imajo značaj redne vadbe,
d) programi kakovostnega športa,
e) programi izpopolnjevanja strokovnih
kadrov,
f) investicije in vzdrževanje športnih objektov.
3. Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja programa in urnikom.
4. Program mora biti finančno ovrednoten in navedeni viri sofinanciranja (lastna
sredstva, sredstva sponzorjev in predvideno sofinanciranje ŠZ).
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5. Rok za prijavo na razpis je 14 dni po
tej objavi.
6. Prijave je potrebno poslati na naslov:
Občina Mozirje, Savinjska c. 7, 3330 Mozirje.
7. Podrobnejše informacije so na voljo
na tel. 03/83-93-306 – Klančnik Nada.
8. Izbrani izvajalci športnih programov
bodo po sprejemu proračuna Občine Mozirje za leto 2001 pismeno obveščeni glede
odobrenih sredstev.
Občina Mozirje

Sklepi o privatizaciji
Št. 5/00-7
Ob-40281
Na podlagi 16. in 17. člena zakona o
zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe d.d.
(Ur. l. RS, št. 30/98) ter 210. člena zakona
o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99), točke 15.2. statuta Slovenske
razvojne družbe d.d. ter navodila za prodajo
delnic, deležev in drugih sredstev v lasti Slovenske razvojne družbe, d.d. točke 4.1 do
4.12 izdaja Slovenska razvojna družba d.d.
sklep o privatizaciji
poslovnega deleža družbe Meblo
Holding, družba za upravljanje, razvoj
in financiranje d.o.o., Nova Gorica
1. V družbi Meblo Holding, družba za
upravljanje, razvoj in financiranje, d.o.o., Industrijska 5, Nova Gorica, matična številka
5038430, nominalna vrednost kapitala
325,749.453,28 SIT, ki je v 100% lasti
Slovenske razvojne družbe, d.d., z glavno
dejavnostjo upravljanja s premoženjem, financiranja in razvijanja blagovne znamke,
izvede Slovenska razvojna družba, d.d. privatizacijo poslovnega deleža.
2. Predmet privatizacije je 100-odstotni
poslovni delež iz 1. točke izreka tega sklepa, način privatizacije je javna prodaja z javnim zbiranjem ponudb.
3. Ocenjena vrednost poslovnega deleža iz 2. točke tega sklepa v družbi Meblo
Holding, družba za upravljanje, razvoj in financiranje, d.o.o., znaša 608,540.000 SIT.
Ta vrednost predstavlja izhodiščno ceno za
nakup poslovnega deleža. Kolikor pri prvi
prodaji izhodiščna cena ne bo dosežena,
se pri nadaljnih prodajah pri oblikovanju nove izhodiščne prodajne cene uporabijo določila 2. in 3. odstavka 19. člena zakona o
zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe d.d.
4. Kupec mora kupnino iz 3. točke poravnati gotovinsko v roku določenem s sklepom o izbiri najugodnejšega ponudnika.
5. Delež, ki je predmet prodaje, daje
imetniku pravico do udeležbe na upravljanju
družbe, pravico do dobička in pravico do
preostanka premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
Delež je prosto prenosljiv.
Slovenska razvojna družba, d.d.,
predsednik nadzornega sveta
Bojan Starman

Št. 5/00-9
Ob-40282
Na podlagi 16. in 17. člena zakona o
zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur.
l. RS, št. 30/98) – v nadaljevanju: zakon ter
210. člena zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99) – v nadaljevanju: ZUP ter 15.2. točke statuta Slovenske razvojne družbe izdaja Slovenska razvojna družba – v nadaljevanju: SRD
sklep o privatizaciji
Družbe TAPO d.o.o, Ljubljana
1. V družbi TAPO, Proizvodnja pohištva
in opreme d.o.o, Ljubljana, Celovška 317,
Ljubljana, matična številka: 5143926, dejavnost: proizvodnja drugega pohištva, d.n.,
se izvede privatizacija 100% osnovnega
vložka v nominalni višini 2,100.000 SIT in
njemu pripadajočega poslovnega deleža.
2. Privatizacija se izvede na sledeče načine:
2.1. osnovni vložek v višini 2,100.000
SIT se z načinom javne prodaje – javnega
zbiranja ponudb, ponudi v odkup strateškemu partnerju;
2.2. kolikor prodaja strateškemu partnerju iz točke 2.1. delno ali v celoti ne
uspe, se preostanek proda pooblaščenim
investicijskim družbam na dražbi za certifikate.
3. Vplačilo kupnine iz:
3.1. Točke 2.1. - prodaja strateškemu
kupcu se izvrši za gotovino;
3.2. Točke 2.2. - prodaja PID, kupec
izvrši z lastniškimi certifikati.
4. Prodajna cena deležev:
4.1. Iz 2.1. točke tega sklepa za celotno nominalno vrednost osnovnega vložka iz
te točke znaša 5,000.000 SIT, skladno s
cenitvijo pooblaščenega ocenjevalca za vrednotenje podjetij na dan 30. 6. 2000, in
predstavlja prvo izhodiščno prodajno ceno.
Kolikor pri prvi prodaji izhodiščna cena ne
bo dosežena, se pri nadaljnjih prodajah uporabi določilo 2. in 3. odst. 19. člena zakona. Novo izhodiščno prodajno ceno določi
uprava SRD;
4.2. Iz točke 2.2. tega sklepa se določi
v skladu z vrednostjo podjetja po otvoritveni
bilanci na dan 1. 1. 1993.
5. Delež, ki je predmet privatizacije, daje imetniku pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do dela dobička in
pravico do sorazmernega dela preostalega
premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
Predsednik NS SRD, d.d.
Bojan Starman
Št. 5/00-3
Ob-40384
Na podlagi 16. in 17. člena zakona o
zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur.
l. RS, št. 30/98) – v nadaljevanju zakon, ter
210. člena zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. SFRJ, št. 80/99) – v nadaljevanju: ZUP, ter točke 15.2. statuta Slovenske razvojne družbe (v nadaljevanju:
SRD), izdaja SRD
sklep o privatizaciji
delnic družbe Alples, industrija
pohištva, d.d., Železniki
1. V družbi Alples, Industrija pohištva,
d.d., Železniki, Češnjica 54, 012310 proiz-
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vodnja lesenega pohištva, matična številka:
5039584; SRD izvede privatizacijo 13.176
navadnih imenskih delnic razreda A in
182.126 prednostnih imenskih delnic razreda B, katerih nominalna vrednost za eno
delnico znaša 1.000 SIT.
2. SRD izvede privatizacijo delnic iz predhodne točke z javno prodajo delnic – z javnim zbiranjem ponudb.
3. Izhodiščna prodajna cena za eno navadno imensko delnico razreda A znaša
2.575 SIT, za eno prednostno imensko delnico razreda B pa 6.939,32 SIT. Če pri prvi
prodaji izhodiščna cena ne bo dosežena,
pri nadaljnjih prodajah novo izhodiščno ceno določi Uprava SRD.
4. Kupnino za delnice plača kupec v
gotovini.
5. Navadne delnice na ime razreda A –
navadna delnica na ime razreda A daje imetniku naslednje pravice:
– pravico do sorazmerne udeležbe pri
upravljanju družbe;
– pravico do dividence, potem ko je izplačana dividenda imetnikom prednostnih
delnic;
– pravico do sorazmernega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe, potem, ko so poplačani upniki stečajne oziroma likvidacijske mase in imetniki
prednostnih delnic.
6. Prednostna delnica na ime razreda B
– prednostna delnica na ime razreda B daje
imetniku naslednje pravice:
– pravico do udeležbe pri upravljanju;
– pravico do kumulativne fiksne dividende v višini 8% letno na nominalno vrednost
osnovnega vložka, vsakoletno revalorizirano z indeksom rasti cen na drobno, ki se
izplača prednostno pred kakršnim koli izplačilom imetnikom navadnih delnic ali drugih prednostnih delnic;
– pravico do prednostnega poplačila
pred ostalimi delničarji, imetniki navadnih
ali prednostnih delnic, v primeru stečaja ali
likvidacije družbe.
Slovenska razvojna družba
predsednik nadzornega sveta
Bojan Starman

Št.
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Plačilni pogoji: plačilo kupnine najkasneje v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe.
Drugi pogoji: kupec nosi vse morebitne
stroške prenosa delnic.
2. Prodajalec: Iris, Mednarodna trgovina, d.o.o., Ljubljana, Rimska c. 8
Predmet prodaje: 1 delnica Zavarovalnice Triglav, d.d.
Prodajna cena: 650.000 SIT.
Ponudba je v skladu z določbo četrtega
odstavka 7. člena statuta Zavarovalnice Triglav, d.d. namenjena obstoječim delničarjem Zavarovalnice Triglav, d.d. in družbi.
Delničarji in družba morajo pisno izjavo,
da želijo odkupiti delnice, ki so predmet
prodaje, dostaviti na naslov: Zavarovalnica
Triglav, d.d., uprava, Miklošičeva 19, Ljubljana, v roku 15 dni od dneva te objave.
Če bo več delničarjev oziroma družba
sprejelo ponudbo za nakup zgoraj navedenih delnic, bo imel prednost tisti, ki je ponudil najvišjo ceno.
Zavarovalnica Triglav, d.d.
uprava

dne 24. 11. 2000, ki so ga vložili delničarji
Varnost Vič d.d., Koprska 94, Ljubljana, Sintal Celje d.d., Ipavčeva 22, Celje, Varnostna agencija Kočevje d.d., Kidričeva 6, Kočevje in Varnost Mengeš d.d., Pelechova
15, Preserje pri Radomljah, kot sledi:
Dnevni red skupščine se razširi z dodatno, 5. točko dnevnega reda, ki glasi:
Razrešitev članov nadzornega sveta in
izvolitev novih članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev
Predlog sklepa: z dnem 27. 12. 2000
skupščina razreši člana nadzornega sveta
predstavnika delničarjev, Dušana Mikuža in
Marjana Piška.
Skupščina izvoli Marjana Borzana in Roberta Pistotnika za člana nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev, do konca mandatnega obdobja.
RZV, radijske zveze za varovanje, d.d.
uprava

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

6. sejo
skupščine družbe Viški center
inženiring, d.d.
Uprava sklicuje sejo skupščine v prostorih družbe v Ljubljani, Tržaška 132, dne 12.
1. 2001, s pričetkom ob 12. uri.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni organi skupščine in potrdi notarja.
3. Obravnava in sprejem poročila o poslovanju družbe za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe za leto 1999.
4. Razdelitev dobička.
Predlog sklepa: ugotovljen dobiček za
leto 1999 se razporedi v nerazporejen dobiček.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
6. Razno.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v tajništvu, vsak
delovnik od 10. do 12. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in poslani v roku
7 dni po objavi tega sklica, v tajništvo družbe.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic ter njihovi pooblaščenci in zastopniki
pod pogojem, da najmanj tri dni pred skupščino upravi družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo pred začetkom skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki
so na dan 12. 1. 2001 vpisani v delniško
knjigo, vodeno v družbi.
Kolikor skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, se po polurnem premoru skupščina ponovno sestane in veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Viški center inženiring, d.d.,
uprava

Ob-40151
Skupščina družbe Gradis, Biro za projektiranje, d.o.o., Ljubljana, s sedežem v
Ljubljani, Ulica Gradnikove brigade 11, je
dne 14. 11. 2000 sprejela
sklep
o znižanju osnovnega kapitala
v znesku 32,750.000 SIT.
Skladno z določili 454. člena zakona o
gospodarskih družbah, pozivamo morebitne upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega
kapitala.
Gradis BP, d.o.o.

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Objave
delniških družb
Javne prodaje delnic

Ob-40288
Zavarovalnica Triglav, d.d., na podlagi
četrtega odstavka 7. člena statuta objavlja
ponudbo
za prodajo delnic Zavarovalnice
Triglav, d.d.
1. Prodajalec: Plutal, d.d., Ljubljana – v
stečaju, Ljubljana, Cesta v gorice 8.
Predmet prodaje: 10 delnic Zavarovalnice Triglav, d.d.
Prodajna cena: 600.000 SIT po delnici.

Preklic
Ob-40280
KORS konfekcija oblačil, d.d., Rogaška
Slatina, preklicuje sklic skupščine delniške
družbe, sklicane za 27. 12. 2000, objavljene v Ur. l. RS, št. 108 z dne 24. 11. 2000.
KORS, d.d., Rogaška Slatina

Razširitev dnevnega reda
Ob-40463
Na podlagi 286. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS št. 30/93,
29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 84/98 in
6/99) uprava družbe RZV, radijske zveze za varovanje, d.d., sporoča vsem svojim delničarjem predlog za razširitev dnevnega reda skupščine delniške družbe RZV,
objavljene v Uradnem listu RS, št. 108 z

Št. 34/00
Ob-40152
Uprava družbe Viški center inženiring,
Družba za inženiring in storitve, d.d., Ljubljana, Tržaška 132, vabi delničarje na
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Št. 1201
Ob-40160
Na podlagi 22. člena statuta družbe Avtomotor, d.d., trgovina in servis, d.d., Celje, predsednik nadzornega sveta sklicuje
redno sejo skupščine,
ki bo v torek dne 16. 1. 2001 na sedežu
družbe v Celju, Miklošičeva 5, ob 10. uri, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, za predsednika skupščine se izvoli Borut Mišica, za preštevalca glasov Bolarič Marjana in Torove Aleksandre.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka Jasna Bečaj Božičnik iz Šentjurja pri Celju.
2. Preoblikovanje d.d. v d.o.o.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se delniška družbe Avtomotor, trgovina in servis,
d.d., Celje, prekoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo, katere firma se glasi: Avtomotor, trgovina in servis d.o.o.
Skrajšana firma družbe je: Avtomotor,
d.o.o.
Sedež družbe je na naslovu: Miklošičeva 5, 3000 Celje.
Dejavnosti družbe z omejeno odgovornostjo ostanejo iste kot je registrirana dejavnost d.d.
Osnovni kapital družbe ostaja nespremenjen, to je 7,028.000 SIT in je razdeljena med družbenika na 2 osnovna vložka v
skladu z njihovim dosedanjim delniškim kapitalom.
Družbeniki imajo pri odločanju na vsakih
dopolnjenih 14.000 SIT osnovnega vložka
en glas.
Organi družbe so: skupščina in uprava.
Ker upravi d.d. še ni potekel mandat, bo
svoje delo nadaljevala kot uprava d.o.o., to
pomeni, da dosedanji direktor vodi poslovanje ter družbo predstavlja in jo zastopa.
Sklepu o preoblikovanju je v skladu s
542. členom ZGD, 4. točka, priložena izjava družbe, s katero se delničarjem, ki preoblikovanju nasprotujejo preko zapisnika ponudi, da bo pridobila njihove s preoblikovanjem nastale poslovne deleže za primerno
odškodnino.
Glede na to, da v organih Avtomotor,
trgovina in servis, d.o.o., ni predvidenega
nadzornega sveta se z dnem vpisa družbe z
omejeno odgovornostjo v register, razreši
dosedanji nadzorni svet delniške družbe Avtomotor, d.d., Celje, Miklošičeva 5, 3000
Celje.
3. Obravnava revizijskega poročila za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta in njegovega pozitivnega mnenja se
sprejme revizijsko poročilo za leto 1999.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja za
leto 2000 se imenuje revizijska družba Ernst
& Young, Revizija, davčno in poslovodno
svetovanje, d.o.o., Dunajska 111, 1000
Ljubljana.
5. Planske usmeritve za leto 2001.
Predlog sklepa: na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta se sprejme
planske usmeritve v predlaganem besedilu.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta sprejme najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo priložiti ustrezna pooblastila in jih deponirati
pri družbi.
Uprava in člani nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Celotno gradivo za dnevni red skupščine s predlogi sklepov bodo delničarjem na
vpogled od dneva objave sklica skupščine
vsak dan na sedežu družbe, Miklošičeva 5,
v Celju od 8. do 14. ure v pisarni tajništva
uprave.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo v pisni obliki upravi družbe v sedmih dneh od objave sklica.
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti
obrazloženi.
Ponovno zasedanje
V primeru da skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 11. uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Avtomotor, d.d., Celje
predsednica nadzornega sveta
Nežka Golčman
Št. 3634/00
Ob-40326
Na podlagi 20. člena statuta družbe Gradis Inženiring d.d., Ljubljana, uprava družbe
vabi delničarje na
5. sejo skupščine
družbe Gradis Inženiring, d.d.,
Ljubljana,
ki bo 10. 1. 2001 ob 9. uri, v sejni sobi
na sedežu družbe, na Letališki 33 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in začasnega nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje Marijo Demšar, za
preštevalki glasov pa Alenko Prosen in Renato Godec.
Skupščini bo prisostvovala notarka Nada Kumar.
3. Spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
4. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina sprejme sklep o razrešitvi
in izvolitvi člana nadzornega sveta v predlaganem besedilu.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu uprave
družbe in so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe pri
Sonji Vršič in Mariji Demšar, in sicer vsak
delovni dan od 10. do 14. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni
upravi v sedmih dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Gradis Inženiring, d.d., Ljubljana
Ob-40445
Uprava družbe Hranilnice in posojilnice
kmetijsko gozdarske pokrajine Kočevske,
d.d., Kočevje, v soglasju z nadzornim svetom družbe sklicuje
12. skupščino
Hranilnice in posojilnice,
ki bo v četrtek, 21. 12. 2000 ob 9. uri,
na sedežu družbe v Kočevju, Roška 8.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevalca glasov. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Skupščini bo prisostvovala notarka Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Združitev s pripojitvijo Hranilnice in
posojilnice KGP Kočevske, d.d., Kočevje,
k Slovenski zadružni kmetijski banki, d.d.,
Ljubljana.
3.1. Poročilo uprav družb o združitvi s
pripojitvijo.
3.2. Seznanitev skupščine z rezultati revizijskega poročila o pripojitvi.
3.3. Sprejem sklepa o združitvi s pripojitvijo Hranilnice in posojilnice KGP Kočevske, d.d., Kočevje, k Slovenski zadružni
kmetijski banki, d.d., Ljubljana.
3.4. Sprejem sklepa o potrditvi pogodbe o pripojitvi Hranilnice in posojilnice KGP
Kočevske, d.d., Kočevje, k Slovenski zadružni kmetijski banki, d.d., Ljubljana.
3.5. Sprejem sklepa o imenovanju zastopnika delničarjev po 521. členu ZGD za
sprejem delnic in denarnih izplačil.
Predlogi sklepov:
3.1. Skupščina sprejme poročilo uprav
o pripojitvi Hranilnice in posojilnice KGP Kočevske, d.d., Kočevje, k Slovenski zadružni
kmetijski banki, d.d., Ljubljana.
3.2. Skupščina se seznani z rezultati revizijskega poročila o pripojitvi, ki sta ga iz-
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delala pooblaščena revizorja ITEO Revizija,
podjetje za revizijo, d.o.o., Ljubljana in
Pricewaterhousecoopers, d.d., Ljubljana, v
priloženem besedilu.
3.3. Skupščina sprejme sklep, da se
hranilnica pripoji k Slovenski zadružni kmetijski banki, d.d., Ljubljana, v skladu s pogodbo o pripojitvi in z dnem vpisa v sodni
register po sedežu prevzemne družbe preneha.
3.4. Skupščina potrdi pogodbo o pripojitvi Hranilnice in posojilnice KGP Kočevske, d.d., Kočevje, k Slovenski zadružni
kmetijski banki, d.d., Ljubljana.
3.5. Sprejme se sklep, da se za zastopnika delničarjev po 521. členu ZGD za
sprejem delnic in imenuje Klirinško depotno družbo d.d. Ljubljana.
Obrazložitev
Uprava družbe s soglasjem nadzornega
sveta in na predlog večinskega delničarja
Slovenske zadružno kmetijske banke, d.d.,
Ljubljana, ki ima v lasti 96,9% vseh delnic
družbe, sklicuje izredno skupščino družbe
zaradi sprejema in potrditve sklepov o združitvi družbe s pripojitvijo k Slovenski zadružno kmetijski banki, d.d., iz Ljubljane. Skupščina družbe je ustrezne in vsebinsko enake sklepe o pripojitvi že obravnavala in spejela na skupščini družbe dne 26. 6. 2000,
vendar je kasneje na strani prevzemne družbe prišlo do denominacije njenih delnic.
Zato je ponovno potrebno sprejeti predlagane sklepe o pripojitvi in popravljene akte,
ki v celoti upoštevajo že izvedeno denominacijo delnic prevzemne družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo ter glasujejo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci, ki se pravočasno prijavijo na skupščino in predložijo tudi pooblastilo, ki mora
biti pisno, vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine, to je do vključno ponedeljka, 18. 12.
2000. Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim
dokumentom, pooblaščenci pa s pisnim pooblastilom.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Kočevju, Roška cesta 8.
Hranilnica in posojilnica
kmetijsko gozdarske pokrajine
Kočevske, d.d., Kočevje
predsednik nadzornega sveta
Zdravko Janeš
uprava družbe
Anuška Kordiš, univ. dipl. ekon.
Ob-40447
Na podlagi statuta delniške družbe Lek
sklicujemo
13. skupščino
delniške družbe Lek,
ki bo v ponedeljek, 8. 1. 2001 ob 13.
uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Verovškova 57, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
organov.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine ter imenujeta zapisnikar in notar po
predlogu sklicatelja.
2. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe statuta v predlaganem besedilu.
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3. Obvestilo o spremembi člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so dne
29. 12. 2000 vpisani v delniško knjigo
pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščencu prijavijo svojo
udeležbo na sedežu družbe, in sicer v
času od objave tega sklica do vključno
4. 1. 2001. Pisne prijave so pravočasne, če na sedež družbe prispejo do
vključno 4. 1. 2001.
Delničar, ki je pravna oseba, mora ob
prijavi priložiti izpisek iz sodnega ali drugega ustreznega registra pravnih oseb.
Pooblastilo mora biti pisno, oddano ob
prijavi in shranjeno na sedežu družbe ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Prijavljeni delničarji prevzamejo potrdilo
o udeležbi in glasovnice na sedežu družbe
od 3. 1. 2001 dalje do zasedanja skupščine.
Besedilo predlaganih sprememb statuta
in gradivo za vsako točko dnevnega reda je
na voljo na sedežu družbe, na Verovškovi
57 v Ljubljani, od 8. 12. 2000 do vključno
5. 1. 2001 vsak delovni dan od 11. do
13. ure.
Dvorana bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 14. uri, na istem mestu. Na tem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Lek, tovarna farmacevtskih
in kemičnih izdelkov, d.d.
predsednik uprave
Metod Dragonja
predsednik nadzornega sveta
Jože Obersnel
Ob-40469
Direktor Pooblaščene investicijske družbe KRONA KRONA d.d. na podlagi zakona
o gospodarskih družbah, zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in
na podlagi 10.4.2. točke statuta pooblaščene investicijske družbe KRONA KRONA
d.d. Ljubljana, sklicuje
7. sejo skupščine,
ki bo 9. 1. 2000 ob 11. uri v prostorih
DUS Krona d.o.o., Štefanova 13a, 1000
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine in dve preštevalki glasov. Seji
prisostvuje notarka Nada Kumar.
3. Letno poročilo o poslovanju za poslovno leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju za leto 1999 z revidiranimi
finančnimi izkazi in mnenjem nadzornega
sveta družbe po predlogu uprave.

4. Pokrivanje izgub izkazanih v obdobju
1996–1999.
Predlog sklepa: izguba izkazana obdobju 1996–1999 v revaloriziranem znesku
906,016.594,56 SIT se pokrije iz nerazporejenega dobička iz leta 1995 v znesku
5,399.159,14 SIT, iz revalorizacijskega
popravka nerazporejenega dobička v znesku 2,041.244,79 SIT, vplačanega presežka kapitala v znesku 15,965.885,99
SIT, iz revalorizacijskega popravka vplačanega presežka kapitala v znesku
2,686.532,46 in iz revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala v znesku
879,923.772,18 SIT.
5. Preoblikovanje v redno delniško družbo.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
so na osnovi zakona o investicijskih skladih
in družbah za upravljanje, zakona o prvem
pokojninskem skladu in preoblikovanju PID
ter revizijskega mnenja izpolnjeni pogoji za
preoblikovanje družbe, zato se družba iz
pooblaščene investicijske družbe preoblikuje v redno delniško družbo, kot sledi:
A – Dejavnost družbe se spremeni tako,
da se dosedanje dejavnosti spremenijo z
novimi dejavnostmi:
G/51.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
G/51.650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo;
I/61.100 Morska plovba;
J/65.210 Finančni zakup (leasing);
K/70.100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
K/70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem;
K/71.220 Dajanje vodnih plovil v najem;
K/74.120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
K/74.130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja;
K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
K/74.150 Dejavnost holdingov;
K/74.400 Oglaševanje;
K/74.830 Tajniška dela in prevajanje.
B – Spremeni se firma družbe tako, da
glasi: KRONA KRONA holding d.d.
Skrajšana firma družbe je: KK holding
d.d.
Sedež družbe: Štefanova 13a, Ljubljana.
C – Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2000 se imenuje Podboršek revizijska
hiša, k.d. Ljubljana.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovanje
Delničarje, njihove zastopnike ali pooblaščence pozivamo, da svojo udeležbo
na skupščini, skladno s točko 10.4.2. statuta Pooblaščene investicijske družbe
KRONA KRONA d.d., pisno prijavijo družbi vsaj tri dni pred sejo skupščine. Prijave in pooblastila naj na sedež družbe pri-
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spejo najkasneje do 6. 1. 2001. Skladno
s točko 10.1. statuta Pooblaščene investicijske družbe KRONA KRONA d.d. število glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic, ki so po evidenci v
delniški knjigi v njihovi lasti 10 dni pred
sejo skupščine.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za
sejo skupščine v prostorih zasedanja skupščine eno uro pred pričetkom seje.
Kolikor ne bo dosežena sklepčnost skupščine, bo ponovno zasedanje (drugi sklic)
dne 9. 1. 2001 ob 11.30 na istem mestu.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem družbe na sedežu Pooblaščene investicijske družbe KRONA KRONA d.d., Štefanova 13a, Ljubljana,
vsak dan med 10. in 12. uro.
direktor PID KRONA KRONA d.d.
Boštjan Gmajnar

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-29/00
Ob-40255
Priglašena koncentracija podjetij Tim,
tovarna izolacijskega materiala, d.d.,
Spodnja Rečica 77, 3270 Laško, ki ga
zastopa Gregor Tratnik, glavni direktor
družbe (v nadaljevanju Tim Laško) in Izolirka, industrija izolacijskih materialov
Ljubljana, d.o.o., Ob železnici 18, Ljubljana, ki ga zastopa Branko Radulović,
direktor družbe (v nadaljevanju Izolirka),
ne nasprotuje določilom zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l.
RS, št. 56/99) in je skladna s pravili konkurence, kolikor bodo izpolnjeni naslednji
pogoji:
– Podjetje Tim Laško mora ohraniti blagovno znamko Izolirka v prodaji na trgu Republike Slovenije vsaj 2 leti,
– Podjetje Tim Laško mora ohraniti proizvodnjo bitumenskih hidroizolacijskih izdelkov na lokaciji podjetja Izolirka vsaj 2 leti.
Dodatne obveznosti, ki jih mora izpolniti
Tim Laško:
– Tim Laško mora obvestiti Urad RS za
varstvo konkurence o morebitni pridobitvi
neposrednega ali posrednega nadzora drugega podjetja v Republiki Sloveniji z nakupom vrednostnih papirjev ali premoženja, s
pogodbo ali na kakršen koli drugačen način. Tim Laško mora Urad obvestiti o pridobitvi nadzora drugega podjetja tudi v primeru, da glede na določila ZPOmK niso izpolnjeni kriteriji za obveznost priglasitve. Rok
za izpolnitev obveznosti je en teden po pridobitvi nadzora drugega podjetja;
– Podjetje TIM Laško predloži Uradu za
vsako izmed poslovnih let 2001 in 2002
količinski in vrednostni plan proizvodnje (posamezno za Izolirko in Tim Laško) najkasneje v 30 dneh za tem, ko je pripravljen.
Urad RS za varstvo konkurence
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Razne objave
Ob-40342
Občina Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330
Mozirje, na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Mozirje objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje:
a) stara Osnovna šola v Rečici ob Savinji,
b) stavbno zemljišče v izmeri 2.216 m2,
velikost stavbe 635,33 m2,
c) cena stavbe s pripadajočim stavbiščem znaša 91,321.725 SIT.
2. Pogoji prodaje z zbiranjem pisnih ponudb:
– pisno ponudbo lahko pošljejo vse pravne in fizične osebe,
– ponudbi mora ponudnik, ki je:
– fizična oseba – priložiti potrdilo o
državljanstvu RS,
– pravna oseba – sklep o registraciji
v RS ter pooblastilo za zastopanje pravne
osebe,
– ponujena cena mora biti enaka izklicni
ceni,
– prednost pri prodaji ima ponudnik, ki
je ponudil višjo ceno, pri čemer prodajalec
ni dolžan skleniti pogodbe z najugodnejšim
ponudnikom.
3. Pisne ponudbe naj ponudniki pošljejo
v zaprti ovojnici s priporočeno pošto v 15
dneh po objavi na naslov: Občina Mozirje,
Savinjska cesta 4 3330 Mozirje, z oznako
“Ponudba za odkup – ne odpiraj!”.
4. Ponudbe bomo komisijsko odpirali 5.
1. 2001 ob 13. uri, v prostorih sejne sobe
Občine Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330
Mozirje.
5. Sklenitev pogodbe: kupec mora skleniti pogodbo v 8 dneh po prejemu obvestila
o izbiri.
6. Kupnino plača kupec v 15 dneh po
sklenitvi pogodbe.
7. Davek na promet nepremičnin, stroške prepisa in zemljiškoknjižno izvedbo plača kupec sam.
8. Prevzem nepremičnine bo naslednji
dan po plačili kupnine.
9. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru s predstavnikom
prodajalca (g. Jeraj, tel. 839-33-12).
Občina Mozirje
Ob-40343
Občina Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330
Mozirje, na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Mozirje objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem
1. Predmet najema:
a) stara Osnovna šola v Rečici ob Savinji,
b) stavbno zemljišče v izmeri 2.216 m2,
velikost stavbe 635,33 m2,
c) mesečna najemnina poslovnega prostora: 1,199.733,77 SIT.
2. Poslovni prostor se odda v najem za
nedoločen čas in po podpisu najemne pogodbe.

3. Najemna pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
4. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina najemnine. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino.
6. Predložitev ponudb: pisne ponudbe
naj ponudniki pošljejo v zaprti ovojnici s priporočeno pošto v 15 dneh po objavi na
naslov: Občina Mozirje, Savinjska cesta 4
3330 Mozirje, z oznako “Ponudba za najem
poslovnih prostorov – ne odpiraj!”.
6. Ponudbe bomo komisijsko odpirali
5. 1. 2001 ob 13.30, v prostorih sejne sobe Občine Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330
Mozirje.
Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, bodo o izidu javnega razpisa obveščeni takoj, vsi ponudniki pa bodo
o izidu pisno obveščeni v 5 dneh po javnem
odpiranju ponudb.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru s predstavnikom prodajalca (g. Jeraj, tel. 839-33-12).
Občina Mozirje
Ob-40295
Agraria Brežice, Proizvodnja in trgovina
p.o., v stečaju, Šentlenart 72, 8250 Brežice, objavlja na podlagi sklepa St 4/96 z
dne 28. 7. 1999 stečajnega senata Okrožnega sodišča v Krškem
javno dražbo,
ki bo dne 20. 12. 2000 ob 14. uri v
dvorani IV Okrožnega sodišča v Krškem.
1. Predmet prodaje je premoženje stečajnega dolžnika,
1.1 Nepremičnine delavnice v Šentlenartu:
– nova mehanična delavnica na parc.št.
61/1 k.o. Šentlenart v izmeri 239,50 m2;
– stara mehanična delavnica na parc.št.
61/1 k.o. Šentlenart v izmeri 98,10 m2;
– pisarne na parc.št. 61/1 k.o. Šentlenart v izmeri 63,70 m2;
– delavnica, kovačija, skladišče na
parc.št. 61/1 k.o. Šentlenart v izmeri
428,65 m2;
– nadstrešek na parc. št. 61/1 k.o. Šentlenart v izmeri 40,05 m2;
– menza na parc. št. 61/1 k.o. Šentlenart v izmeri 92,55 m2;
– kotlarna na parc. št. 61/1 k.o. Šentlenart v izmeri 95,30 m2;
– vratarnica na parc. št. 61/4 k.o. Šentlenart v izmeri 14,45 m2;
Skupaj zgradbe: 1.062,70 m2
– zemljišče parc. št. 61/1, parc. št.
61/3, parc. št. 61/4 vse vložna številka
1084 k.o. Šentlenart v skupni izmeri
7.218 m2,
– za izklicno ceno 32,000.000 SIT.
2. Pogoji javne dražbe
2.1 Na javni dražbi lahko sodelujejo pri
nakupu nepremičnin fizične osebe, ki so
državljani RS in to izkažejo s potrdilom o
državljanstvu oziroma pravne osebe s sedežem v RS, ki se izkažejo z overjeno kopijo
izpiska iz sodnega registra.
2.2 Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa se izkaže z osebno izkaznico.
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2.3 Pred javno dražbo mora vsak ponudnik plačati varščino v višini 10% izklicne
cene najpozneje dva dni pred dnevom javne dražbe in za to mora biti priložen dokaz
pred začetkom dražbe. Varščina mora biti
vplačana na račun št. 51670-690-86681 v
korist Agrarie Brežice, proizvodnja in trgovina p.o. v stečaju, ki se vodi pri Agenciji za
plačilni promet v Brežicah z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo«
2.4 Z vplačilom varščine sprejme ponudnik obveznost, da pristopi k dražbi. V primeru odstopa ponudnika od javne dražbe
že vplačana varščina zapade v korist stečajne mase.
2.5 Plačana varščina se bo kupcu vštela
v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, pa se bo vrnila v 8 dneh po končani
javni dražbi brez obresti.
2.6 Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora
skleniti kupoprodajno pogodbo v 8 dneh po
izvedeni javni dražbi in plačati celotno kupnino na žiro račun stečajnega dolžnika v
60 dneh po sklenitvi pogodbe.
2.7 Uspeli dražitelj je dolžan plačilo kupnine zavarovati s predložitvijo nepreklicne
bančne garancije prvorazredne banke na
prvi poziv, da bo celotna kupnina plačana v
roku 60 dni po podpisu prodajne pogodbe.
Bančno garancijo je dolžan predložiti v 8
dneh po podpisu prodajne pogodbe, razen
v primeru, da je v kupoprodajni pogodbi
določen rok za plačilo kupnine 15 dni.
2.8 Izbran ponudnik si mora priskrbeti
vsa potrebna soglasja in potrdila za sklenitev kupoprodajne pogodbe o nakupu nepremičnin skladno z 11. in 14.členom zakona o stavbnih zemljiščih.
2.9 Izklicna cena ne vsebuje nobenih
davkov in prispevkov. Le-ti se zaračunajo
izbranemu ponudniku dodatno, in sicer na
podlagi zakona o davku na dodano vrednost
(Uradni list RS, št. 89/98) in zakona o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS,
št. 57/99). Vse dajatve in stroške v zvezi s
prenosom lastništva mora plačati kupec.
2.10 Kupljene stvari bodo kupcu izročene v last in posest po plačilu celotne
kupnine.
2.11 Uspešni dražitelj je dolžna odkupiti
opremo, ki je sestavni del objekta toda ocenjena kot premično premoženje v skupni
vrednosti 691.000 SIT v skladu s cenitvenim seznamom PE- 501 Mehanična delavnica in sklepom stečajnega senata Okrožnega sodišča v Krškem St 4/96 z dne
25. 3. 1998, in sicer:
192. Cisterna za kurilno olje 20 m3,
190. Peč za centralno, komplet
150w,
40. Kovinski regal 3300x800x3400,
41. Kovinski regal 3300x800x3400,
42. Kovinski regal 2400x430x1530,
180. Regal kov. 6900x500x210,
198. Regal lesen 7800x600x2400,
197. Regal kov. 400x700x2250,
195. Kontejner za smeti,
196. Kontejner za smeti,
199. Regal lesen 4000x700x2500,
200. Regal lesen 1600x600x2600,
– Gasilski aparat , 7 kom.
2.12 Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za premično in nepremično
premoženje, ki se vse kupuje po načelu
»videno – kupljeno«.
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2.13 Vsa ostala določila, pomembna za
odnose med prodajalcem in kupcem, bodo
zajeta v kupoprodajni pogodbi.
2.14 Ogled premoženja je mogoč ob
predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem vsak delovnik od 12. do 15. ure na
telefonski številki 07/49-90-790 ali po faksu 07/49-90-791.
3. Pravila javne dražbe
3.1. Dražbo vodi stečajni upravitelj.
3.2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino in to dokaže s pisnim potrdilom o plačilu.
3.3. Zastopnik dražitelja mora predložiti
pisno pooblastilo.
3.4. Dražitelji lahko dvignejo ceno za
najmanjši znesek 500.000 SIT.
3.5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba.
3.6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
3.7. Dražba je končana 5 minut po najvišji ponudbi.
3.8. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče vložiti do zaključka zapisnika
o poteku dražbe.
3.9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj.
3.10. Premoženje proda stečajni upravitelj po navodilih in pod nadzorstvom predsednice stečajnega senata (154/I člena
ZPPSL).
Agraria Brežice, p.o., v stečaju, Brežice
stečajni upravitelj: mag. ek. S. Ninković
Ob-40185
Trgovina VI-test, Vilko Vidmar, s.p., Stranje 8, 8275 Škocjan, bo z dnem 31. 12.
2000 prenehala s poslovanjem.
VI-test, trgovina z mešanim blagom
na debelo in drobno
Vidmar Vilko, s.p.

Izgubljene listine
Štampiljke
DOMINANT d.o.o. LJUBLJANA, Aljaževa 22, Ljubljana, štampiljko z napisom DOMINANT d.o.o. Ljubljana 61000 Ljubljana,
Aljaževa 22 - pravokotne oblike.
gnp-42481
Srpak Dragutin iz Maribora, Maistrova
22, kot direktor družbe Matador, d.o.o., s
sedežem v Murski Soboti, Lendavska
23/b, preklicujem pečat te družbe, ki glasi: MATADOR d.o.o., 9000 MURSKA SOBOTA, Lendavska 23b. Ob-40161

Priglasitveni list
Bili Jožef, Dovško 40, Senovo, odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št.
040044/0302/00-29/1995. gno-42157
Dermastja Stanislava s.p., Pelechova
68, Radomlje, priglasitveni list, opravilna

št. 06-0550/94, izdan dne 25. 8. 1994.
gnn-42333
Fazlija Shefki, Črni kal 1, Črni Kal,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
016748/0876/0027/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnl-41960
Gomboc Štefan, Kardoševa ul. 4, Murska Sobota, priglasitveni list, opravilna št.
136-1038/94. gnp-41956
Hamler Fredi, Vanča vas 29, Tišina,
obrtno
dovoljenje,
št.
058163/1564/01-46/1995 reprezentativno obrtno dovoljenje in odločbo, izdano
dne 12. 10. 1995. gnn-42358
Jurak Hilda, Trška cesta 49, Podčetrtek, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
043342/0987/00/64/1995. gnc-42244
Kanižar Branko, Raičeva 13, Maribor,
priglasitveni
list,
opravilna
št.
064/3891/95, izdan dne 7. 6. 1995.
gnh-42139
Kočnik Stanislav, Orehovlje 2/a, Kranj,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
26734/1228/00-28/95 in obrtno dovoljenje, izdana dne 6. 3. 1995 pri OZS.
gng-42265
Samsa Božo s.p., Veluščkova 9, Koper
- Capodistria, priglasitveni list, opravilna št.
17/II/3-708/94, izdan dne 6. 12. 1994
in 1. 1. 1997. gnk-42086
Schmidt Vladimir, Irje 24/b, Rogaška
Slatina, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
043023-0562-00-64/1995. gnu-41926
Šiftar Drago, Lemerje 30, Puconci, priglasitveni list, opravilna št. 36103/94, izdan dne 22. 12. 1994. gnf-42266
Turnšek Franc s.p., Cvetlični hrib 17,
Rogaška Slatina, priglasitveni list, opravilna št. 54-0755/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gnm-42159
Vudrag Darinka, Lahomno 33, Laško,
priglasitveni list, opravilna št. 20-0085/94,
izdan dne 24. 4. 1995 in dne 10. 5. 1995,
izdan pri DURS DU Celje, izpostava Laško.
gnt-41927
Željko Glavak s.p., Efenkova 7, Maribor,
obrtno
dovoljenje,
št.
047743/2649/00-74/1995. gnn-41958

Potne listine
Abramović Ivo, Železničarska pot 4, Nova Gorica, potni list, št. AA 844819, izdala
UE Nova Gorica. gnp-42406
Adamič Bojan, Zaloška cesta 191, Ljubljana, preklic potnega lista, objavljen v Ur.
l. RS, št. 111/2000. gnf-42141
Ahčin Metod, Zg. Duplje 11, Duplje,
potni list, št. AA 704928, izdala UE Kranj.
gnj-42412
Aljančič Peter, Cankarjeva cesta 1, Tržič, potni list, št. BA 802699, izdala UE
Tržič. gnj-42012
Anžur Matjaž, Kržičeva ulica 6, Ljubljana, potni list, št. AA 306313, izdala UE
Ljubljana. gnf-42391
Babić Igor Mladen, Levičnikova ul. 10,
Ljubljana, potni list, št. BA 43557, izdala
UE Ljubljana. gni-42488
Bahor Aleksandra, Goriče pri Famljah
13, Vremski Britof, potni list, št. AA 399504,
izdala UE Nova Gorica. gns-42128
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Balanč Kerstin, Delavska 12, Mojstrana, potni list, št. AA 490323, izdala UE
Jesenice. gnd-42368
Bečan Franci, Seničica 24/c, Medvode, potni list, št. AA 980580, izdala UE
Ljubljana. gnk-41986
Bečan Irena, Seničica 24/c, Medvode, potni list, št. AA 713306, izdala UE
Ljubljana. gnl-41985
Beričan Anton, Zagorica nad Kamnikom 11, Stahovica, potni list, št. AA
10594, izdala UE Kamnik. gnr-42229
Bešić Alen, Ulica XXXI. divizije 48,
Kranj, potni list, št. BA 788244, izdala UE
Kranj. gnq-42334
Bešić Omer, Brodarjev trg 1, Ljubljana, potni list, št. BA 248270, izdala UE
Ljubljana. gno-42207
Birsa Aleš, Prvačina 73, Dornberk, potni list, št. BA 424380, izdala UE Nova
Gorica. gns-42003
Bitežnik Leon, Vojkova 8/c, Solkan,
potni list, št. AA 354777, izdala UE Nova
Gorica. gny-42222
Bitežnik Leon, Vojkova 8/c, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
75065, izdala UE Nova Gorica.
gnx-42223
Bogdanovski Zoran, Cesta C. Tavčarja
5, Jesenice, potni list, št. BA 178981,
izdala UE Jesenice. gnq-42380
Borec Barbara Jožica, Homec, Bolkova 17/b, Radomlje, potni list, št. BA
598523, izdala UE Domžale. gnd-42468
Brumec Miran, Spodnja nova vas 43,
Slovenska Bistrica, potni list, št. AA
698624, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnq-42405
Černezel Tomi, Ulica bratov Greifov
11, Maribor, potni list, št. AA 612149,
izdala UE Maribor. gnv-42129
Černi Valant Justina, Celovška 198,
Ljubljana, potni list, št. AA 307807, izdala
UE Ljubljana. gng-42140
Ćosić Dalibor, Brodarska 8, Litija, potni list, št. BA 969260, izdala UE Litija.
gns-42353
Denkovski Jovo, Polje, Cesta VI/18,
Ljubljana, potni list, št. BA 218945, izdala UE Ljubljana. gnr-42408
Dermol Boštjan, Ljubljanska cesta 88,
Celje, potni list, št. BA 776563, izdala UE
Celje. gnd-42193
Dotlić Luka, Andreaševa ulica 8, Ljubljana, potni list, št. BA 901384, izdala UE
Ljubljana. gne-42467
Draganić Boris, Sladki vrh 8, Sladki
Vrh, potni list, št. BA 628998, izdala UE
Pesnica. m-1976
Fabjan Marija, Cankarjeva 56, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
92009, izdala UE Nova Gorica.
gnd-42218
Fakuč Uroš, Kromberk, Ulica Vinka Vodopivca 24, Nova Gorica, potni list, št.
BA 357329, izdala UE Nova Gorica.
gnc-42119
Fakuč Uroš, Kromberk, Ulica Vinka Vodopivca 24, Nova Gorica, maloobmejno
prepustnico, št. AI 62101, izdala UE Nova Gorica. gnb-42120
Fijavž Emina, Mizarska cesta 15/a,
Slovenske Konjice, potni list, št. BA
274828, izdala UE Slovenske Knjice.
gnr-42304
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Filipčič Drago, Vodovodna ulica 12, Kozina, potni list, št. AA 584491, izdala UE
Sežana. gnw-42378
Gojković Mirjam, Podkraj 36, Renče,
maloobmejno prepustnico, št. AI 19867,
izdala UE Nova Gorica. gnz-42221
Hafner Niko, Dragomer, Laze 31, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. AA
195407, izdala UE Vrhnika. gnz-42000
Hošpel Željko, Gregorčičeva 19, Beltinci, potni list, št. BA 451031, izdala UE
Murska Sobotai. gny-42122
Jadek Jožica Branka, Medno 70, Ljubljana-Šentvid, potni list, št. AA 762051,
izdala UE Ljubljana. gni-42238
Jakić Milosava, Vodnikova cesta 8,
Ljubljana, potni list, št. BA 62003, izdala
UE Ljubljana. gnb-42320
Jaklič Irena, Tržaška cesta 465, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. AA 765384,
izdala UE Ljubljana. gns-42478
Jenko Marko, Cankarjeva 10, Radovljica, potni list, št. BA 653753, izdala UE
Radovljica. gnm-42309
Kastelic Iztok, Dobropolje 18, Ilirska
Bistrica, potni list, št. AA 637904, izdala
UE Ilirska Bistrica. gnf-42495
Keber Darko, Volčja Draga 100, Volčja
Draga, maloobmejno prepustnico, št. AI
74936, izdala UE Nova Gorica.
gnq-42005
Kolmanič Lilijana, Foitova 8, Velenje,
potni list, št. AA 956712, izdala UE Velenje. gnp-42131
Kontelj Andrej, Pod nasipom 1, Pivka,
potni list, št. BA 630441, izdala UE Postojna. gnl-42239
Kontelj Matjaž, Pod nasipom 1, Pivka,
potni list, št. BA 630277, izdala UE Postojna. gnc-42094
Kopačin Sebastijan, Podraga 2, Podnanos, potni list, št. AA 428328, izdala UE
Ajdovščina. gnz-42121
Kostel Mateja, Bercetova 15, Središče
ob Dravi, preklic potnega lista, objavljen v
Ur. l. RS, št. 73/2000. gng-42015
Koštrun Dražen, Kopališka 15, Vrhnika,
potni list, št. BA 237211, izdala UE Vrhnika. gnc-42344
Krajnik Rajko, Ložice 7, Anhovo, maloobmejno prepustnico, št. AI 69319, izdala
UE Nova Gorica. gnc-42219
Kranjčec Frančiška, Zlatoličje 103,
Starše, potni list, št. AA 390147, izdala UE
Maribor. gnx-41923
Kranjčec Zvonko, Zlatoličje 103, Starše, potni list, št. AA 390148, izdala UE
Maribor. gnw-41924
Krek Stanislav, Horjulska cesta 28, Dobrova, potni list, št. AA 591609, izdala UE
Ljubljana. gnm-41934
Krt Dominik, Zgornje Stranje 24, Stahovica, potni list, št. BA 909865, izdala
UE Kamnik. gnn-42183
Krt Marija, Zgornje Stranje 24, Stahovica, potni list, št. BA 909866, izdala UE
Kamnik. gnm-42184
Kuntner Anton, Pod Jelšami 32, Ljubljana, potni list, št. AA 71, izdala UE Ljubljana. gnq-41980
Laznik Viljem, Bukovlje 56, Stranice,
potni list, št. AA 720937, izdala UE Slovenske Konjice. gnq-41988
Levstik Robert, Šentilj v Slovenskih goricah 83/c, Šentilj v Slov.goricah, potni

list, št. BA 679328, izdala UE Pesnica.
m-2013
Ličen Barbara, Podkum 77/d, Podkum,
potni list, št. AA 643859, izdala UE Domžale. gny-41972
Ličer Matjaž, Dragomer, Laze 34, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. BA
605223, izdala UE Vrhnika. gnd-42418
Lipovec Blaž, Polica 125, Grosuplje,
potni list, št. BA 377032, izdala UE Grosuplje. gnz-42246
Lovreković Tjaša, Na brajdi 8, Ajdovščina, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l.
RS, št. 108/2000. gnn-42158
Medoš Danjel Mario, Korte 122, Izola Isola, potni list, št. AA 503951, izdala UE
Izola. gnf-42216
Medoš Danjel Mario, Korte 122, Izola Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI
1685, izdala UE Izola. gne-42217
Mežik Andrej, Rateče 29/a, Rateče-Planica, potni list, št. AA 13070, izdala
UE Jesenice. gnt-42402
Muratović Denis, 24 rue du Fort Dumoulin, 1425 Luxembourg, potni list, št. BA
752762, izdalo MZZ RS dne 16. 3. 1999.
gny-42247
Nemec Mariza, Dolenje Cerovo 43, Kojsko, maloobmejno prepustnico, št. AI
5777, izdala UE Nova Gorica. gno-42407
Novak Matej, Cvelbarjeva ulica 7, Novo
mesto, potni list, št. BA 869777, izdala UE
Novo mesto. gnm-42009
Nuhić Elvedin, Rusjanov trg 6, Ljubljana, potni list, št. BA 522851, izdala UE
Ljubljana. gnx-42348
Obolnar Matija, Dolenja vas 4, Šentvid
pri Stični, potni list, št. BA 919834, izdala
UE Grosuplje. gnj-42112
Omanović Izeta, Cesta dveh cesarjev
104/p, Ljubljana, potni list, št. CA 33559,
izdala UE Ljubljana. gnp-42256
Pandžić Hanka, Slape 59, Ljubljana,
potni list, št. BA 43489, izdala UE Ljubljana. gne-41942
Papler Marija, Turistična ulica 6, Naklo,
potni list, št. AA 705425, izdala UE Kranj.
gnt-42327
Petek Boštjan, Kresniške Poljane 57,
Kresnice, potni list, št. BA 429089, izdala
UE Litija. gnu-42476
Petre Ane Mari, Železno 5/f, Žalec, potni list, št. BA 730255, izdala UE Žalec.
gnx-42323
Pižuk Sladžana, Ul. heroja Verdnika 40,
Jesenice, potni list, št. BA 963271, izdala
UE Jesenice. gnp-42306
Podboj Sabina, Dolenjska cesta 347,
Škofljica, potni list, št. BA 900617, izdala
UE Ljubljana. gns-41978
Posavec Natalija, Agrokombinatska
13/c, Ljubljana, potni list, št. AA 870568,
izdala UE Ljubljana. gni-42463
Pranjić Anica, Muljava 21, Ivančna Gorica, potni list, št. AA 790210, izdala UE
Grosuplje. gnp-42135
Pranjić Miroslav, Muljava 21, Ivančna
Gorica, potni list, št. BA 759628, izdala
UE Grosuplje. gnk-42136
Puhar Katarina, Trebinjska 13, Ljubljana, potni list, št. BA 901722, izdala UE
Ljubljana. gnn-42108
Reljić Ratko, Kardeljeva 79, Maribor,
potni list, št. BA 84691, izdala UE Maribor. gny-42097
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Rožič Mihael, Trg svobode 31, Tržič,
potni list, št. AA 38850, izdala UE Tržič.
gnd-42093
Sajovic Karel, Predoslje 67, Kranj, potni list, št. AA 705431, izdala UE Kranj.
gns-42328
Shala Agron, Rusjanov trg 6, Ljubljana,
potni list, št. BA 885679, izdala UE Ljubljana. gns-42007
Sisinger Jožefa, Žibernik 55, Rogaška
Slatina, potni list, št. AA 55617, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnq-42130
Sluga Igor, Kurirska pot 18, Cerklje na
Gorenjskem, potni list, št. AA 024651, izdala UE Kranj. gnd-42143
Somogyi Lorenc Marija, Vrunčeva ulica
28, Celje, potni list, št. AA 567607, izdala
UE Celje. gns-42103
Stanojević Snežana, Ul. heroja Verdnika 40, Jesenice, potni list, št. AA 784694,
izdala UE Jesenice. gno-42307
Stanovnik Janez, Kocjanova ulica 2,
Ljubljana, potni list, št. AA 42528, izdala
UE Ljubljana. gni-42017
Stanovnik Vlasta, Kocjanova ulica 2,
Ljubljana, potni list, št. AA 58295, izdala
UE Ljubljana. gng-42019
Starman Adrijana, Goriška cesta 40, Velenje, potni list, št. BA 614815, izdala UE
Velenje. gnu-42134
Starman Jožefa Tatjana, Goriška cesta
40, Velenje, potni list, št. AA 899699, izdala UE Velenje. gnv-42133
Šere Darinka, Unec 81, Rakek, potni
list, št. AA 804142, izdala UE Logatec.
gnc-42469
Šimenc Marjan, Nadižarjeva ulica 10,
Kranj, potni list, št. AA 575083, izdala UE
Kranj. gnp-42181
Tivadar Martin, Pot čez gmajno 101,
Ljubljana, potni list, št. CA 34469, izdala
UE Ljubljana. gnu-42351
Tratnik Anton, Pohlinova ul. 24, Ljubljana, potni list, št. AA 461616, izdala UE
Ljubljana. gnh-41989
Truzzardi Roberto, Rozmanova 24/f,
Ilirska Bistrica, potni list, št. BA 910173,
izdala UE Ilirska Bistrica. gnx-42448
Varga Timea, Dobrovnik 135, Dobrovnik - Dobronak, potni list, št. BA 715496,
izdala UE Lendava. gnr-42179
Varmaz Elvisa, Ulica Lojzeta Hrovata 9,
Kranj, potni list, št. BA 868640, izdala UE
Kranj. gni-42013
Vavpotič Ema, Koroška cesta 122, Maribor, potni list, št. AA 809516.
gnw-42124
Vidakovič Robert, Nanoška 3, Ljubljana, potni list, št. BA 587001, izdala UE
Ljubljana. gnb-42295
Vidic Klemen, Mariborska 23, Rače,
potni list, št. AA 91523, izdala UE Maribor.
gno-42182
Vodopija Marko, Rožna dolina, Cesta
III/13, Ljubljana, potni list, št. BA 814386,
izdala UE Ljubljana. gnr-42254
Volčič Andrej, V Mlinu 6, Šempeter pri
Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI
117881, izdala UE Nova Gorica.
gnb-42220
Žitnik Neja, Celovška cesta 99/c, Ljubljana, potni list, št. BA 627224, izdala UE
Ljubljana. gnb-42345
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Osebne izkaznice
Ahlin Hedvika, Brinje 4, Šentrupert,
osebno izkaznico, št. 361100. gnv-42350
Aljančič Peter, Cankarjeva cesta 1, Tržič, osebno izkaznico, št. 134468.
gnk-42011
Blažević Elvis, Brkinska 32, Izola - Isola, osebno izkaznico, št. 209784.
gnb-41995
Bojc Pavel, Zvezda 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 9012. gnh-42389
Bosnić Sanela, Bilečanska 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 336984.
gnz-42346
Cafuta Gorazd, Zrkovci, Na gorci 48,
Maribor, osebno izkaznico, št. 188678.
gnu-42326
Celan Jožica, Laporje 95, Laporje,
osebno izkaznico, št. 443979. m-2015
Cencen Franc, Matke 23/a, Prebold,
osebno izkaznico, št. 106315. gnq-42330
Cep Nela, Meža 154/b, Dravograd,
osebno izkaznico, št. 405417. gnk-42311
Čater Pavel, Valjavčeva 3, Kranj, osebno izkaznico, št. 299149. gnn-42308
Černi Valant Justina, Celovška 198,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 346849.
gnv-41975
Deleja Vojka, Leninova 8, Izola - Isola,
osebno izkaznico, št. 205686. gnf-42116
Feher Rudi, Lunačkova 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
114712.
gnw-42324
Flis Matej, Čečovje 33, Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št. 41219.
gne-42117
Frank Nataša, Ulica Lojzeta Hrovata 7,
Kranj, osebno izkaznico, št. 389425.
gns-41928
Gaši Almira, Pot na Fužine 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
415994.
gnm-42459
Glavan Marijan, Celovška 122, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 190171.
gnc-42294
Glavan Sašo, Benčičeva 6, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 308271.
gnv-42225
Golec Ivan, Petrovče 195, Petrovče,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.102/2000. gnb-42470
Gorenčič Bal Zvezdana, Miklošičeva
2/a, Domžale, osebno izkaznico, št.
387345. gnc-41969
Gorogranc Andreja, Trg svobode 13/a,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 319478.
gny-42297
Gostiša Dragica, Levstikova 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 43698.
gns-42253
Hedl Dušan, Graščinska cesta 15, Prebold, osebno izkaznico, št. 37187.
gnq-42359
Herak Rudolf, Pavšičeva 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 36748. gnx-42123
Hren Polona, Osredek 4, Zreče, osebno izkaznico, št. 188858. gnw-42299
Hrvatin Martin, Župančičeva 4, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 56478.
gnv-41929

Hvorostanski Amalija, Glavarjeva ulica
47, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
76877. gnk-42115
Jaklič Irena, Tržaška cesta 465, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
123008. gnr-42479
Jeras Marija, Dunajska 444, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
295857.
gnd-42493
Jurančić Gabrijel, Poljanska cesta 75,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 167712.
gnd-41943
Just Andrej, Hercegovščak 37, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 233704.
gnr-42404
Kavšek Jelka, Svibno 16, Radeče,
osebno izkaznico, št. 27400. gne-41967
Kersnik Agnes, Kotnikova 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 294725.
gnb-42395
Kodelja Mirjam, Manče 1/b, Vipava,
osebno
izkaznico,
št.
222935.
gnf-41991
Kosi Elizabeta, Dobrina 30, Loka pri
Žusmu, osebno izkaznico, št. 314541.
gnm-42284
Kralj Marica, Črešnjevec 4, Bistrica ob
Sotli, osebno izkaznico, št. 235539.
gnf-42316
Lamprečnik Jakob, Lenart 23, Gornji
grad, osebno izkaznico, št. 182094.
gnl-42010
Lavriha Antonija, Vrbanska cesta 16/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 382623.
gnj-42237
Lipovec Klavdija, Mekotnjak 6, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 217015.
gnh-42214
Mencigar Sašo, Mojsterska 1, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 162652.
gng-42215
Mesarec Mateja, Šmigočeva ulica 4,
Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico, št. 270187. gnf-42241
Miklavčič Ingrid, Vena Pilona 18, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
95039. gnw-42224
Milavec Barbara, Cesta na Lenivec 24,
Sežana, osebno izkaznico, št. 303426.
gnv-42200
Miličkovič Boško, Kerenčičev trg 2,
Ormož, osebno izkaznico, št. 161757.
gnd-42118
Nedeljković Zlatko, Komanova 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 56138.
gno-41982
Omanović Izeta, Cesta dveh cesarjev
104/p, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
446047. gnq-42255
Otoničar Marko, Črna vas 95/m, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 186751.
gnu-42151
Pandžić Hanka, Slape 59, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 65047. gnb-41970
Papež Maja, Frankopanska 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 355029.
gnn-41933
Paulič Elizabeta, Tugomerjeva 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 221787.
gng-42465
Pečoler Vesna, Ribnica na Pohorju 63,
Ribnica na Pohorju, osebno izkaznico, št.
64713. gnv-42100
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Pekovec Ivana, Hrenova 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 53175. gnp-41931
Petkovšek Petra, Moškričeva ulica
40/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
495408. gnp-42006
Petrič Mitja, Laze pri Domžalah 1,
Domžale, osebno izkaznico, št. 292947.
gnp-42081
Pezdir Štefka, Tržaška 280, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 93576. gnf-42016
Pirš Nežka, Zgornji Tuhinj 9, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
220388.
gnh-42264
Piškur Barbara, Dobravica 11/a, Ig,
osebno
izkaznico,
št.
212085.
gnt-42152
Potočnik Mihael, Griže 90, Griže,
osebno
izkaznico,
št.
160854.
gnv-42375
Presker Ana, Gosposvetska 39, Maribor, osebno izkaznico, št. 478454.
gnb-42370
Razpotnik Marinka, Potoška vas 33,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
345575. gnb-42095
Rebolj Antonija, Briše 16, Izlake, osebno izkaznico, št. 422216. gnw-42099
Sever Branko, Cankarjeva 70, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 483881.
gnt-42002
Skok Berto, Rožna dolina, Cesta XI/5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 25351.
gns-42332
Somogyi Lorenc Nikola, Vrunčeva ulica 28, Celje, osebno izkaznico, št.
17757. gnv-42300
Spasojević Ilija, Litostrojska cesta 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 443235.
gnz-42321
Stojanović Svetlana, Kocenova ulica 2,
Celje, osebno izkaznico, št. 370713.
gnh-42464
Suljanović Zuhdija, Ulica Iga Grudna
3, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
291857. gnz-41971
Tratnik Darinka, Škofja vas 30/l, Škofja vas, osebno izkaznico, št. 237282.
gnm-42409
Trebušak Gregor, Zoisova 17, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
386342.
gnm-42484
Truzzardi Roberto, Rozmanova 24/f,
Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št.
228520. gnw-42449
Valentinčič Deborah, Ledine 6, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 44746.
gnc-41994
Vrhovec Jožef, Podmilščakova 62,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 134959.
gne-42342
Zajc Terezija, Kresnice 20, Kresnice,
osebno
izkaznico,
št.
178386.
gnx-42148
Zakrajšek Bojan, Ravne 19, Bohinjska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 146384.
gne-41992
Zupanc Marija, Švegljeva 16, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
364718. gnl-42210
Zupančič Vera, Šentvid pri Stični
114/b, Šentvid pri Stični, osebno izkaznico, št. 114282. gnw-42249
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Žnuderl Sebastijan, Bezeno 76, Ruše,
osebno
izkaznico,
št.
289094.
gnj-42262

Vozniška dovoljenja
Ahčin Metod, Zg. Duplje 11, Duplje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
32818, reg. št. 15024, izdala UE Kranj.
gno-42411
Anžur Matjaž, Kržičeva ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1041605, reg. št. 93312, izdala UE Ljubljana. gnk-42236
Arh Silva, Jermanka 6, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 900617, reg.
št. 2922. gnu-42276
Arsenijević Milutin, Clevelandska ulica
49, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 969645, reg. št. 115910, izdala UE Ljubljana. gnk-42211
Babnik Jakob, Vodnikova cesta 123,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1244644, reg. št. 103246,
izdala UE Ljubljana. gnl-42035
Benčina Tomaž, Rudarsko naselje 28,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 7648, izdala UE Kočevje.
gnv-42400
Benedičič Mihael, Galetova 12, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1460606, reg. št. 53000. gnz-42171
Bera Dalibor, Polanškova 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1250668, reg. št. 179543, izdala UE Ljubljana. gnd-42293
Bernjak Stanislav, Drvanja 25, Benedikt, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 538431, izdala UE Lenart. m-1985
Beržan Dušan, Šmarje 38, Šmarje, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 14239,
izdala UE Koper. gnk-42161
Bizjak Uroš, Ljubljanska 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1072386, reg. št. 94931. m-2029
Bjelič Radosava, Ljubljanska 88/c, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1240075, reg. št. 107213. m-2062
Blagojevič Goran, Stašičeva ulica 6,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1437580, reg. št. 53850, izdala UE Kranj.
gnt-42102
Bogme Viktor, Lovrenc na Dravskem
polju 118, Lovrenc na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 36945, izdala UE Ptuj. gnq-42280
Božič Kristjan, Sebrelje 32/a, Cerkno,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1199343, reg. št. 9733, izdala UE Idrija.
gng-42240
Božič Simon, Staneta Severja 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1443706, reg. št. 118341, izdala UE Maribor. m-2025
Brdnik Ivan, Gregorčičeva 14, Zgornja
Polskava, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 12235. gnj-42137
Brečko Mihaela, Tkalska 3/b, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št. 16167.
gnq-42355
Breznikar Mojca, Orla vas 37, Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
29709, izdala UE Žalec. gnh-42289

Brkić Jasmin, Trata XIII/8, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12777.
gnb-42170
Ciberlin Daniel, Brilejeva ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1370547, reg. št. 235466, izdala UE
Ljubljana. gnk-42386
Cirkvenčič Franci, Valvazorjeva ulica 4,
Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 691496, izdala UE Litija.
gne-42142
Colarič Vesna, Ulica talcev 8, Kostanjevica na Krki, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 8072. gnc-42298
Cveček Peter, Loka pri Framu 35,
Fram, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 673640, reg. št. 72801.
m-1988
Černi Valant Justina, Celovška cesta
138, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 596485, reg. št. 97971, izdala UE Ljubljana. gnc-42319
Čolnik Janko, Ljubljanska 3/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1092380, reg. št. 106782. m-2044
Čuden Nina, Ivana Rozmana 5, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 16812, izdala UE Sežana. gnh-41939
Demšar Andrej, Zali log 24, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
21838, izdala UE Škofja Loka.
gnm-42084
Dermol Boštjan, Ljubljanska cesta 88,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
41606. gnq-41930
Dolničar Martin, Trg prekomorskih brigad 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 167690, reg. št. 61274, izdala UE Ljubljana. gny-42147
Dujmovič Goran, Kosovelova ulica 36,
Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10019, izdala UE Izola.
gnt-42277
Fašun Peter, Bognarjeva pot 70, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 814617, reg. št. 174784, izdala UE
Ljubljana. gnh-42243
Felicijan Natalija, Šmarčna 3/b, Boštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1228853, reg. št. 11428, izdala UE Sevnica. gnj-41987
Fras Marija, Počehova 24/c, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
442272, reg. št. 34845, izdala UE Maribor. m-2019
Fuks Ivan, Prvomajska 7/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
799690, reg. št. 73705, izdala UE Maribor. m-2020
Gašperšič Peter, Dunajska cesta 105,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1106280, reg. št. 188336, izdala
UE Ljubljana. gnj-42337
Gerbec Uroš, Ulica Gradnikove brigade 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 885729, reg. št. 145282,
izdala UE Ljubljana. gnl-42110
Glas Borut, Bohorska ulica 21, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1168119, reg. št. 11123. gng-42315
Gobec Ivan, Trčova 176, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
911197, reg. št. 48784, izdala UE Maribor. m-2041
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Golinar Irena, Povšetova ulica 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1244168, reg. št. 223127, izdala UE
Ljubljana. gnj-42462
Gorenc Lidija, Trg svobode 6, Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 821084, reg. št. 19779, izdala UE Radovljica. gnh-42014
Gorjup Andrej, Ulica Z. Miloš 18, Izola
- Isola, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 7680, izdala UE Piran. gnc-42269
Gradišek Bernarda, Miška 5, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 133490, izdala UE Litija. gnu-42401
Grajner Silvester, Krivi vrh 5, Sv.Ana v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 5742, izdala UE Lenart.
m-2026
Grižon Jasna, Krkavče 84/a, Šmarje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 41981.
gnb-42270
Grmek Damjan, Štanjel 115, Štanjel,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg.
št. 7160, izdala UE Sežana. gni-41938
Grušovnik Peter, Mariborska 55, Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 3293, izdala UE Ruše. m-2027
Guštin Dragica, Trdinova pot 32, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGHF, št.
S 628938, reg. št. 473, izdala UE Metlika. gni-41963
Homar Petra, Novi dom 32/b, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9338. gng-41940
Hribernik Robert, Žerjav 23, Črna na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 16858, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnk-42361
Humar Mitja, Klanec 4/a, Solkan, vozniško dovoljenje. gnc-42169
Ilinčić Blagoje, Ivana Suliča 10/c,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, reg. št. 23758, izdala UE Nova Gorica. gng-42365
Jakomin Manuela, Sv. Anton, Boškarji
1, Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
239140. gny-42172
Jakopina Matjaž, Spodnja Kostrivnica
18/a, Podplat, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 13946, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnz-42371
Janežič Boris, Ižanska cesta 406, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1096741, reg. št. 172041, izdala UE
Ljubljana. gnv-42250
Jelić Dalibor, Frankovo naselje 61,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 23476, izdala UE Škofja Loka. gnq-42155
Jovanović Tomislav, Vrhovci, Cesta
XVII 30, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 1460426, reg. št.
124683, izdala UE Ljubljana. gns-42482
Judnič Bojan, Ulica Cankarjeve brigade 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1137812, reg. št. 31208,
izdala UE Ljubljana. gnl-42114
Jurančić Gabrijel, Poljanska cesta 75,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1264337, reg. št. 210512, izdala
UE Ljubljana. gnf-41941
Juren Karmen, Trnovski pristan 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 766614, reg. št. 138475, izdala UE
Ljubljana. gnt-41977
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Kaddoura Samir, Zgornje Stranje 56,
Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 19586, izdala UE Kamnik.
gnh-42489
Kastelic Andrej, Ulica Sergeja Mašere
3, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 29544. gnt-42302
Kelenc Barbara, Smrtnikova ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1371705, reg. št. 231875, izdala
UE Ljubljana. gno-42257
Kerec Boris, Vidonci 94, Grad, vozniško dovoljenje, št. 34656. gny-41947
Kirbiš Suzana, Selnica ob Muri 19, Ceršak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11308. m-2045
Klemenčič Alenka, Sp. Velka 11, Zgornja Velka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9484, izdala UE Maribor. m-2026
Klenovšek Marko, Lokavec 36, Rimske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št.
S 1316806, izdala UE Laško. gnl-42235
Kobetič Maja, Ružmarinka 19, Zagreb,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1328088, reg. št. 227782, izdala UE Ljubljana. gnf-42466
Kodrič Marjeta, Pongrce 2, Cirkovce,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
42288, izdala UE Ptuj. gnj-42162
Korun Rajko, Kaplja vas 77, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
6569, izdala UE Žalec. gnh-42314
Košljar Tanja, Cesta v Mestni log 31/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1000100, reg. št. 208962, izdala UE
Ljubljana. gnd-42343
Kovačić Ivan, Levčeva ulica 13, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
397695, reg. št. 16534, izdala UE Domžale. gnc-42494
Kozole Andrej, Podsreda 16, Podsreda, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
reg. št. 16354, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnp-42281
Kralj Igor, Vrablova 26, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1238914,
reg. št. 104227, izdala UE Maribor.
m-2059
Kramberger Darja, Gibina 24/a, Vitomarci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 38336, izdala UE Ptuj. gng-42090
Krapež Marjan, Ljubljanska 50/a, Postojna, vozniško dovoljenje, št. 3923, izdala UE Postojna. gng-42165
Krašovec Robert, Sončna ulica 8, Loče
pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 8618. gnw-41949
Krašovic Manja, Šlandrov trg 41, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
285703, izdala UE Žalec. gnd-41993
Krecenbaher Dejan, Gosposvetska
19/b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
GH, reg. št. 110709, izdala UE Maribor.
m-2060
Kristl Petar, Dogoška crsta 79/c, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
671480, reg. št. 56610. m-2051
Krivokapić Božidar, Sp. Selnica 4/d,
Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1255577, reg. št. 7557, izdala UE Ruše. m-2047
Krnetić Zoran, Novakova ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1136618, reg. št. 180412, izdala UE Ljubljana. gnm-41984

Kroflič Darja, Partizanska 13, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
792251, izdala UE Žalec. gnq-42305
Krstič Nenad, Dolga lesa 3, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 1270, izdala UE Ormož. gnf-42366
Krstić Marjeta, Viška cesta 49/c, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 264538, reg. št. 28615, izdala UE
Ljubljana. gnc-42394
Krt Dominik, Zgornje Stranje 24, Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 5908, izdala UE Kamnik.
gnl-42185
Kruhak Bojan, Gasilska ulica 8/a, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. B, št. 21326, izdala UE Koper.
gnp-42431
Krumpak Vlado, Cerovec pod Bočem
20, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje,
kat. GH, reg. št. 15132, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnq-42105
Kuronja Boštjan, Ledavsko naselje 12,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
34115. gnz-41946
Lavrenčič Andrej, Obrežna 55, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1092108, reg. št. 109862, izdala UE Maribor - trajna. m-2010
Lenhart Aleš, Dominkuševa 10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1127643, reg. št. 110735, izdala UE Maribor. m-2037
Levstek Andrej, Kvedrova cesta 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 849556, reg. št. 150432, izdala UE
Ljubljana. gnn-42208
Ličen Barbara, Reboljeva ulica 34, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
255761, reg. št. 24180, izdala UE Domžale. gnx-41973
Lipovec Bojan, Zg. Kamenščak 14,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 8977, izdala UE Ljutomer. gnc-41944
Lipovec Miha, Hrušica 123, Hrušica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1175150,
izdala
UE
Jesenice.
gnn-41962
Logar Nada, Veljka Vlahoviča 43, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1444491, reg. št. 119140, izdala UE
Maribor. m-1990
Lovrec Matej, Dolga ul. 29, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1444887, reg. št. 116950,
izdala UE Maribor. m-2031
Madjarič Mladen, Rakovlje 5/b, Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 903379, izdala UE Žalec.
gnv-42125
Madruša Milan, Kampel 81, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 9, izdala UE Koper.
gnl-42085
Malačič Janez, Vinka Megle 5, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 34752.
gnl-42360
Maraž Boštjan, Ulica Pohorskega bataljona 213, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 767355, reg. št.
151216, izdala UE Ljubljana. gnp-42206
Martinčič Mirjana, Cesta na Markovec 67,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
B, reg. št. 44662. gnk-41936
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Matekovič Marko, Ulica 21. oktobra
19/b, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 8639, izdala UE Črnomelj.
gnb-42245
Matičiš Zvonko, Kalohova 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
800373, reg. št. 83545. m-1989
Meden Irena, Skaručna 28, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
686580, reg. št. 106579, izdala UE Ljubljana. gnd-42318
Mendek Igor, Ob gozdu 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1378040, reg. št. 108146, izdala UE Maribor. m-2018
Mesarec Mateja, Šmigočeva 4, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1277721, reg. št. 116349,
izdala UE Maribor. m-2034
Mihelčič Stanko, Ul. Podsmreko 8, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11368, izdala UE Črnomelj.
gnu-42301
Mirčetič David, Jadranska 46, Ankaran
- Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
28724. gne-42167
Mižigoj Aleš, Staretova ulica 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1108030, reg. št. 32605, izdala UE Ljubljana. gno-42457
Mori Petra, Dobravlje 1, Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1294280, izdala UE Žalec. gnl-42310
Mujdrica Franc, Gomilica 59, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
6878, izdala UE Lendava. gnp-42356
Mušić Milan, Brinje 1, Šentrupert, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 775740,
reg. št. 3049, izdala UE Trebnje.
gnk-42261
Nagode Tamara Špelca, Pod Grintovcem 14, Logatec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 6095, izdala UE Logatec.
gnk-42486
Nemšak Janez, Zimica 29, Zgornja Korena, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
20032, reg. št. 93340, izdala UE Maribor. m-2028
Olup Lilijana, Hlebce 9, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 724829,
reg. št. 18819. gnf-42166
Oman David, Fram 77, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1151253, reg.
št. 101916. m-2043
Orožen Elfrida, Cesta padlih borcev 8,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6623, izdala UE Hrastnik. gnj-42362
Otoničar Marko, Črna vas 95/m, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
865440, reg. št. 6654, izdala UE Cerknica. gnv-42150
Oven Irena, Viška cesta 67, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1002700, reg. št. 201148, izdala UE Ljubljana. gns-42078
Paradiž Vlado, Danijel 59, Trbonje, vozniško dovoljenje, št. 5386. gne-42242
Pavlič Matevž Uroš, Cesta 13. julija 60,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1250575, reg. št. 224140, izdala
UE Ljubljana. gny-42397
Pavlič Žiga, Ulica Milana Majcna 29/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 843844, reg. št. 147545, izdala UE
Ljubljana. gnd-42393
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Pavšič Mitja, Kal nad Kanalom 118/a,
Kal nad Kanalom, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica. gns-41953
Perčič Aljoša, Cesta Kokrškega odreda 14, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 289313, reg. št. 41144, izdala UE Kranj. gnr-42104
Pertot Anita, Ulica A. Salmič 40/a, Leskovec pri Krškem, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 14831. gni-42317
Petan Metod, Muljava 48, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. HG, reg.
št. 19331, izdala UE Grosuplje.
gns-42153
Petek Barbara, Miklošičeva ulica 2/a,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1354035, reg. št. 34748, izdala UE
Domžale. gnm-42109
Peterc Dušan, Magajnova ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh,
št. S 586109, reg. št. 177306, izdala UE
Ljubljana. gni-42138
Petkovšek Petra, Moškričeva ulica
40/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 543562, reg. št. 125900,
izdala UE Ljubljana. gnr-42004
Petrič Mitja, Laze pri Domžalah 1,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1437113, reg. št. 35694, izdala UE
Domžale. gno-42082
Pevec Ksenja, Rožna dolina, Cesta
XIX/7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1064214, reg. št. 143799,
izdala UE Ljubljana. gnr-42258
Pipenbaher Magda, Zg. Ložnica 37,
Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 9528. gnx-41948
Pirc Mateja, Pintarjeva 17, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
276368, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnf-42491
Pirš Nežka, Zgornji Tuhinj 9, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
21845, izdala UE Kamnik. gni-42263
Podlesek Gabrijela, Mladinska ulica 5,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11293, izdala UE Gornja Radgona. gnh-42164
Podojstršek Tjaša, Šentjanž 5, Šentjanž pri Dravogradu, vozniško dovoljenje,
reg. št. 6567, izdala UE Dravograd.
gne-42296
Poglajen Simona, Zg. Jablanica 5,
Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
H, št. S 1035282, izdala UE Litija.
gnn-41983
Pokrajac Zoran, Koroška cesta 124,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1277853, reg. št. 115163.
m-2055
Polak Rudi, Žoherjeva ulica 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 914812, reg. št. 70810, izdala UE Maribor. m-2012
Polner Rudolf, Vinarje 80, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
913695, reg. št. 49667, izdala UE Maribor. m-2057
Pompe Branka, Črnova 50, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
24468, izdala UE Žalec. gnj-42187
Popelar Franc, Prušnikova ulica 54,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 969902, reg. št. 86574, izdala UE
Ljubljana. gng-41990

Pravdič Milica, Grenwiška 10/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
798271, reg. št. 91454, izdala UE Maribor. m-2042
Premec Dean, Prušnikova ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076552, reg. št. 186193, izdala UE Ljubljana. gns-42203
Pulević Makovec Radoje Rok, Bratovševa ploščad 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1214084, reg.
št. 139660, izdala UE Ljubljana.
gnw-41999
Pulko Damjan, Friderikova 3, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
268726, reg. št. 23787, izdala UE Celje.
gnr-42354
Ravnik Mateja, Stara cesta 21, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
112755, reg. št. 47404, izdala UE Kranj.
gnw-42199
Redenšek Božo, Trg revolucije 15, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5857, izdala UE Trbovlje. gnr-42279
Robar Tomaž, Črešnjevec ob Dravi, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
755267, reg. št. 6264. m-2067
Rojec Nataša, Temenica 3/b, Šentvid
pri Stični, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1384082, reg. št. 17700, izdala UE
Grosuplje. gni-42413
Seljak Peter, Ulica Antona Skoka 13,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 65307, reg. št. 20149, izdala UE
Domžale. gnd-42018
Setnikar Roman, Čučkova ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1103267, reg. št. 206113, izdala UE
Ljubljana. gnw-42149
Sila Albin, Lokev 106, Lokev, vozniško
dovoljenje, kat. ABCE, št. 9720, izdala UE
Sežana. gnh-42364
Silaj Martin, Dupleška cesta 310/b,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1332051, izdala UE Maribor.
m-1981
Sinkovič Jožica, Sp. Ložnica 18, Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 16846, izdala UE Slovenska Bistrica. m-2003
Sivka Mihael, Gosposvetska cesta 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh,
št. S 731143, reg. št. 27956, izdala UE
Ljubljana. gng-41965
Slabanja Janez, Cesta OF 25, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 9539, izdala UE Vrhnika.
gnr-42154
Smej Petra, Ul. Osvobodilne fronte 10,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 15549, izdala UE Lendava.
gns-42303
Smolej Saša, Kajuhova 2, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1317787, reg. št. 21202 - duplikat.
gni-42163
Sovdat Petra, Trg svobode 30, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12424, izdala UE Trbovlje. gny-42272
Stanonik Jože, Vincarje 26, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
21322, izdala UE Škofja Loka. gnv-42325
Stepan Valter, Rižana 9, Dekani, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 10308, izdala
UE Koper. gni-42363
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Stepančič Daniela, Oktobrske revolucije
27/d, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 1737, izdala UE Izola. gnz-42096
Stermšek Jožef, Grizoldova 27, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
608574, reg. št. 27937. m-2052
Stopar Ivan, Pahorjeva 32, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15135, izdala UE Koper. gnd-42268
Stopar Kristina, Pahorjeva 32, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6846, izdala UE Koper. gne-42267
Šabič Dušan, Ločica 82, Polzela, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 47510, izdala UE Žalec. gnn-42008
Šakanović Zlatko, Drenovac 39, Velika
Kladuša, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1351136, reg. št. 229178, izdala UE
Ljubljana. gnp-42156
Šilak Janez, Grajenščak 72/a, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg. št.
35824, izdala UE Maribor. gnj-41937
Škerbinc Edit, A. Tovornika 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
249660, reg. št. 95345, izdala UE Maribor. m-2058
Šporar Boštjan, Ribčev laz 23, Bohinjsko Jezero, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1220101, reg. št. 25749. gne-42092
Štamcar Martina, Lom 14/a, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9121, izdala
UE Tržič. gnl-42260
Štampar Goričnik Stanislav, Groharjeva
5, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 298424, reg. št. 11319. m-2049
Štefok Vinko, Prušnikova 13, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
5740, izdala UE Maribor. m-2065
Štih Bojana, Prnek 1, Rogaška Slatina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14144, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gno-42107
Šutar Jelena, Slovenska 34, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
781769, reg. št. 20060, izdala UE Domžale. gnl-42485
Toplak Ana, Ul. Pohorskega bataljona
15, Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 10647, izdala UE Slovenska Bistrica. gnv-42275
Tori Ivana, Vintarjevec 7, Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
18820, izdala UE Litija. gnx-42273
Tratnik Darinka, Škofja vas 30/l, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
832290, reg. št. 29845, izdala UE Celje.
gnr-42329
Trebušak Gregor, Zoisova 17, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
114259, reg. št. 1670, izdala UE Kranj.
gnn-42483
Turk Vojko, Trata II/1, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 3318,
izdala UE Kočevje. gni-42367
Turnšek Sonja, Ulica bratov Dobrotinškov 10, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B,
reg. št. 17938, izdala UE Celje. gnq-42234
Ulamec Tomislav, Boletina 6/a, Ponikva, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
10926, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnq-42180
Vengust Marko, Mali Lipoglav 43, Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1299521, reg. št. 225623, izdala UE
Ljubljana. gnq-42230
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Verček Ivan, Dolga brda 48, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 13,
izdala UE Ravne na Koroškem.
gnu-42101
Vidovič Denis, Kungota pri Ptuju 42,
Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 43907, izdala UE Ptuj. gnj-42091
Vojinović Boris, Rojčeva ulica 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1051946, reg. št. 141310, izdala UE
Ljubljana. gnt-42202
Vreg Franc, Vodnikova cesta 27, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 246015, reg. št. 17321, izdala UE
Ljubljana. gnx-41998
Zakšek Maksimiljana, Titova c. 73/a,
Senovo, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 7189. gns-42278
Zavadlav Emil, Novi trg 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
136273, reg. št. 4882, izdala UE Ljubljana. gno-42357
Zebec Nalija, Ižakovci 72/c, Beltinci,
vozniško
dovoljenje,
št.
37935.
gnl-42160
Zmajič Rudolf, CBE 100, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
144638, reg. št. 2110, izdala UE Metlika. gnz-42271
Zrimec Tatjana, Trnovska ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 144854, reg. št. 2770, izdala UE
Ljubljana. gnh-42414
Zupanc Asja, Tugomerjeva ulica 46,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1419131, reg. št. 236988, izdala
UE Ljubljana. gnt-42352
Zupančič Barbara, Jerebova ulica 6,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
403867, izdala UE Litija. gns-42178
Zupančič Vera, Šentvid pri Stični
114/b, Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 451774, reg. št.
13156, izdala UE Grosuplje. gnx-42248
Žaberl Alojz, Brezje pri Lekmarju 4,
Sveti Štefan, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 2068, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnu-42126
Žerko Maja, Selo pri Zagorju 23, Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1335917, izdala UE Zagorje
ob Savi. gnl-42410
Žižek Bojan, Razlagova 8, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
2624, izdala UE Ljutomer. gnb-42145
Žlebnik Petra, Frana Kovačiča 11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1239368, reg. št. 114731, izdala UE
Maribor. m-1982
Žuželj Boštjan, Poklek pri Podsredi 7,
Podsreda, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 15769, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnh-42189

Zavarovalne police
Berlič Mateja, Dragarjeva ulica 4, Mengeš, zavarovalno polico, št. AVO 591565,
izdala zavarovalnica Tilia. gne-42492
Brkljača Ana, Opekarska 8, Koper - Capodistria, zavarovalno polico, št. 785380.
gnw-42174

Červek Dragica, Štantetova 6, Maribor,
zavarovalno polico, št. 293938, izdala zavarovalnica Slovenica. gnx-42173
Čosič Slađan, Trg svobode 20, Tržič,
zavarovalno polico, št. 775053, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnn-42283
Gril Leon, Sp. Vrtiče 1, Zgornja Kungota, zavarovalno polico, št. AO 208920.
gno-41957
Hajšek Jožef, Videž 28, Slovenska Bistrica, zavarovalno polico, št. 276897, izdala zavarovalnica Slovenica d.d., podružnica Celje. gnk-42286
Justinek Omerzi Silva, Zg. Bistrica
156, Slovenska Bistrica, zavarovalno polico, št. AO 206267, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnm-41959
Knehtl Vladimir, Igriška ulica 5, Maribor, zavarovalno polico, št. 273058, izdala zavarovalnica Slovenica d.d., filiala
Maribor. gnr-41954
Lazič Milenko, Sejmišče 7, Kranj, zavarovalno polico, št. 776554, izdala zavarovalnica Tilia. gnj-42087
Lekić Ljuba, Cesta dveh cesarjev
34/b, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
101316845, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnd-41968
Mikulin Jan, Ulica svobode 9, Izola Isola, zavarovalno polico, št. 698767.
gnv-42175
Pazlar Tomaž, Štihova 9, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 283122, izdala zavarovalnica Slovenica. gnw-42349
Potočnik Tomaž, Struževo 47/b, Kranj,
zavarovalno polico, št. 714367, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnw-42374
Saksida Igor, Šolska 24, Nova Gorica,
zavarovalno polico, št. 00101319099, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gny-42347
Škrlep Robi, Cesta v Podboršt 16/a,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št.
2637225, izdala zavarovalnica Triglav.
gnm-42384
Štrekelj Ivan, Vranoviči 3/a, Gradac,
zavarovalno polico, št. 278471, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gne-42192
Verbič Andreja, Zg. Brnik 120/a, Cerklje na Gorenjskem, zavarovalno polico, št.
677649, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnu-42376
Vojščak Aleš, Bratovševa ploščad 8,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št.
0714790, izdala zavarovalnica Tilia.
gnc-42144

Spričevala
Adamlje Peter, Frtica 4, Litija, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gostinske
šole Milana Majcna, št. 1, izdano dne 29.
6. 1979. gnw-42399
Bečirović Abdulah, Brčko, Brčko, spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1980. gnf-42341
Begič Ervin, Čokova 1, Portorož - Portorose, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
kovinarske in prometne šole Koper.
gnu-42176
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Bizjak Karmen, Moste 97/a, Komenda, spričevalo 3. in 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje agroživilske šole, smer živilski tehnik, izdano leta
1993 in 1994. gnx-42198
Bizjak Tina, Kovača vas 150, Slovenska Bistrica, spričevalo 3. letnika I. gimnazije Maribor, izdano leta 1999/2000.
m-1999
Bosnič Snežana, Streliška ulica 3,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Vič, izdano leta 1998. gnx-42127
Brence Saško, Laporje 65, Laporje,
spričevalo 1. in 3. letnika Srednje prometne šole Maribor, izdano leta 1994/95
in 1996/97. m-2006
Čeh Dušan, Drstelja 34, Destrnik, spričevalo o končani OŠ Destrnik, izdano leta
1979/80. m-2005
Čevizović Branka, Kolodvorska 60, D.
Kraljevec, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje gostinske šole v Ljubljani, izdano
leta 1977, 1978 in 1979, izdano na ime
Ribič Branka. gnw-42274
Čuk Janez, Prešernova cesta 34, Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne šole za voznike Ježica, izdano leta
1982. gnp-42231
Detiček Boris, Bistriška cesta 60, Poljčane, diplomo I. gimnazije Maribor, izdana leta 1986. m-2066
Dussich Morena, Obala J. Broza Tita
2, Umag, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Gian Rinaldo Carli Koper, izdano leta
1994. gnw-42232
Fabjan Tone Samo, Predstruge 60, Videm-Dobrepolje, indeks, št. 30008463,
izdala Fakulteta za kemijo. gng-42390
Flegar Mihael, Prvomajska 8, Murska
Sobota, indeks, št. 93415960, izdala Univerza Maribor, studij elektrotehnike leto
izdaje 1994. gnp-42331
Gorup Žiga, Frankolovska 17, Maribor,
spričevalo 3. letnika III. gimnazije v Mariboru, izdano leta 2000. m-2024
Grkovič Elvira, Prečna pot 2, Brežice,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole Brežice, izdano leta 1982.
gnn-42083
Hercog Mojca, Veljka Vlahoviča 83,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole v Mariboru, izdano leta 1991. m-2068
Hudorovič Romana, Dobruška vas 41,
Škocjan, spričevalo in potrdilo o končani
šolski obveznosti OŠ Frana Metelka Škocjan, izdano leta 2000. gne-42292
Javernik Jože, Devina 44, Slovenska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu Živilske šole Maribor, izdano leta 1993.
m-1983
Kananović Sabina, Delavska 8, Jesenice, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Gimnazije Jesenice. gnj-42287
Keranovič Sabine, Titova 62, Jesenice, spričevalo 4. letnika SŠ Jesenice, izdano leta 1992/93. gnb-41945
Kerševan Matjaž, Gradišče nad Prvačino 18/a, Renče, indeks, št. 130115001,
izdala Višja živilska strokovna šola Maribor leto izdaje 2000. gni-42213
Koderman Marija, Ul. Matije Blejca 2,
Kamnik, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 1986. gnl-41935
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Kokot Katja, Zg. Duplek 52/a, Duplek,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije Maribor,
izdano leta 2000. m-2023
Kolar Alojz, Hrastje 44/a, Loka pri Žusmu, zaključno spričevalo št. 544, izdal
ŠIKC Štore. gno-42282
Kolar Maja, Betnavska 72, Maribor,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije Maribor,
izdano leta 2000. m-1993
Kolmanič Dušan, Frankolovska 2, Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1994.
m-2022
Kopajnik Boris, B. Kraigherja 12, Kidričevo, spričevalo 1. letnika Srednje kemijske šole Ruše, izdano leta 1960.
m-2061
Koper Rahela, Planinska cesta 18, Lovrenc na Pohorju, zaključno spričevalo Frizerske šole v Mariboru, izdano leta 1985.
m-2053
Kotnik Andreja, Šentanel 5, Prevalje,
spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske
šole v Slovenj Gradcu. gny-42372
Kovač Sašo, Otovci 1/a, Mačkovci, diplomo Srednje ele. tehn. in računalniške
šole v Mariboru, izdana leta 1990.
m-2036
Krajnc Milko, Sp. Jakobski dol 69, Jakobski Dol, spričevalo o končani OŠ Jakobski dol, izdano leta 1985. m-2063
Kramberger Roman, Dupleška 313/c,
Maribor, diplomo Srednje gradbene šole,
izdana leta 1979. m-2032
Kuhar Daniel, Spohlja 2/b, Ptuj, spričevalo 2. letnika SGŠ Maribor, smer kuhar, izdano leta 1991/92. gnx-42373
Kukec Darinka, Stojnci 113/a, Markovci, zaključno spričevalo Živilske šole
Maribor. m-1998
Lampreht Marko, Limbuška cesta 114,
Maribor, indeks, izdala Srednja trgovska
šola v Mariboru. m-2017
Lončarič Silva, S. Osterca 8, Ljutomer,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Frana Miklošiča, izdano leta 1978/79. gni-42188
Lunežnik Marija, Ogljenšak 25, Zgornja Polskava, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole v Mariboru. m-1978
Maljevac Sonja, Kolodvorska 11, Postojna, diplomo Srednje gostinske turistične šole Izola, izdana leta 1986.
gnk-41961
Marin Bojana, Kamniška 52, Maribor,
indeks, št. 61067657, izdala Pedagoška
fakulteta v Mariboru. m-2064
Maučič Srečko, Ravna ulica 16, Maribor, spričevalo o končani OŠ Draga Kobala v Mariboru, izdano leta 1965.
m-2069
Mavri Maruša, Slap ob Idrijci 37/p, Tolmin, indeks, št. 29005179, izdala Naravoslovna tehnična fakulteta v Ljubljani.
gnl-42335
Medved Tina, Trboje 16/a, Kranj, spričevalo 4. letnika Srednje tekstilne šole
Kranj, izdano leta 1998/99. gnt-42377
Mehmedović Čamil, Poljak 18, Sanski
most, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole Ivan Kavčič, izdano
leta 1980. gns-42382
Mikša Tomica, Gosposvetska 89, Maribor, diplomo Srednje lesarske šole,
smer lesarski tehnik v Mariboru, izdano
leto 1988. m-2009

Mladenović Džovani, Jakčeva ulica 8,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Karla
Destovnika Kajuha v Ljubljani, izdano leta
1989. gnk-42340
Mlakar Ivan, Apače 180, Lovrenc na
Dravskem polju, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje gradbene šole, smer tesar opažev, izdano leta 1991 in 1992. m-2046
Novak Jožef, Na griču 5, Čatež ob Savi, spričevalo 4. letnika Gimnazije Brežice,
izdano leta 1971. gnu-42251
Oder Nikolaj, Cankarjeva 7, Rimske Toplice, indeks, št. 95021200, izdala Fakulteta za elektrotehniko, računovodstvoi n
informatiko. m-2037
Omerzelj Magda, Veluščkova 4, Izola Isola, indeks, št. 29011272, izdala Gradbena fakulteta v Mariboru. gnj-42312
Oven Tanja, Tlake 32, Šmarje-SAP,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
šole, izdano leta 1999. gnn-42383
Patekar Matej, Bevkova 6, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
1999. m-2033
Paurević Jozo, Koritenska 22, Bled, diplomo Srednje kovinarske in cestnoprometne šole Škofja Loka, poklic voznik, št.
41/95, izdana 12. 11. 1985. gnu-42001
Pavlović Marko, Medno 41, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika ter maturitetno
spričevalo Gimnazije Ledina, izdano leta
1997 in 1998. gnn-42233
Pečnik Boštjan, Ulica Milke Volk 50,
Orehova vas, spričevalo 4. letnika SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1997. m-2021
Pestotnik Majda, Zupančičeva 9, Domžale, letno spričevalo 1. in 2. letnika Srednje elektro in strojne šole v Kranju, smer
mehanik, izdano leta 1981 in 1982.
gnh-41964
Petan Robert, Velike Malence 14, Krška vas, spričevalo 3 CK letnika Srednje
šole kovinske in elektrotehnične usmeritve
Krško, izdano leta 1986. gnp-42106
Podgornik Mitja, Vrtovin 16, Črniče,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Veno Pilon
Ajdovščina, izdano leta 1991. gnc-42194
Požar Eva, Dekani 227/b, Dekani, spričevalo o zaključnem izpitu šole Landis
d.o.o. Ljubljana, smer trgovinski poslovodja, izdano leta 1997. gni-42088
Predikaka Aleš, Doklece 18, Lovrenc
na Dravskem polju, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje kmetijske in elektro šole Ptuj.
m-1977
Ravnik Josip, Pirnatova 25, Maribor,
spričevalo za voznika viličarja, izdano leta
1983. m-2035
Savanović Boško, Savlje 66, Ljubljana,
zaključno spričevalo Poklicne gradbene
šole Ivana Kavčiča, izdano leta 1979.
gnz-42146
Sinkovič Jožica, Sp. Ložnica 18, Zgornja Ložnica, indeks, št. 61103643, izdala
Pedagoška fakulteta Maribor. m-2004
Skutnik Peter, Sušnikova 20, Muta, indeks, št. 29008072, izdala Fakulteta za
strojništvo Maribor. m-2007
Slapnik Olga, Špitalič 35, Motnik, spričevalo 2. letnika SŠGT - smer natakar, izdano leta 1999. m-1996
Stupan Gregor, Heroja Staneta 16, Maribor, indeks, izdala SERŠ Maribor.
m-1986
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Šehić Senad, Zavidoviči, Zavidoviči, diplomo Srednje gradbene šole v Ljubljani,
izdana leta 1989. gni-42113
Šenk David, Jezerska cesta 86/c,
Kranj, spričevalo 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Šole za strojništvo Škofja Loka, poklic voznik, izdano leta 1998.
gnm-42209
Škrila Janja, Skorba 58, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ v Mariboru, izdano leta 1994. m-2014
Šmuc Primož, Draža vas 28/a, Loče
pri Poljčanah, spričevalo 2. letnika SŠGT
Celje - smer kuhar, izdano leta 1999.
m-1997
Šnofl Renata, Zg. Porčič 88, Lenart v
Slov.goricah, indeks, št. 81568277, izdala EPF Maribor. m-2011
Štefančič Simon, Letonjeva 2, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje kovinarske
šole Maribor, izdano leta 1999. m-1986
Štefanec Marica, Stantetova 24, Maribor, diplomo IKŠ Maribor, izdana leta
1973. m-2001
Tkalec Saša, Ul. Staneta Severja 4,
Ljubljana, indeks, št. 81453753, izdala
Ekonomska poslovna fakulteta v Mariboru. gnl-42385
Toplak Andrej, Zgornji Duplek 121,
Spodnji Duplek, preklic indeksa, objavljenega v Ur. l. RS, št. 84/2000. gnv-41950
Trefalt Leonida, Rožnodolska 64, Limbuš, maturitetno spričevalo Srednje kmetijske šole Maribor, št. 101/82. m-2030
Vodopivec Luka, Mali Slatnik 51, Novo
mesto, indeks, št. 21013309, izdala FDV
v Ljubljani. gnx-42473
Volk Milan, Vogrsko 158/i, Volčja Draga, zaključno spričevalo Poklicne kovinarske šole Beanko Brelih Nova Gorica, izdano leta 1977. gnq-41955
Vučak Slavko, Bratislavci 55, Polenšak, spričevalo 2. letnika poklicne in tehnične šole Ptuj, izdano leta 1999/2000.
m-1995
Završnik Jelka (Pošebal), Podkraj 94,
Hrastnik, spričevalo 1. letnika Trgovske
šole Trbovlje, izdano leta 1978.
gni-42288
Zorec Darja, Fala 20, Fala, zaključno
spričevalo Živilske šole Maribor, izdano
leta 1998. m-1980
Zupančič Katarina, Cesta brigad 37,
Novo mesto, indeks, št. 71000450, izdala Biotehniška fakulteta. gnw-41974
Zupančič Katarina, Cesta brigad 37,
Novo mesto, indeks, št. 71000450, izdala Biotehniška fakulteta. gnu-41976
Žel Ivan, Sp. Jakobski dol 37, Jakobski Dol, spričevalo o končani OŠ Jakobski dol, izdano leta 1979. m-1984
Živec Matevž, Sušilniška 19, Orehova
vas, letno spričevalo I. gimnazije Maribor,
izdano leta 2000. m-2016
Žlof Neli, Čemažarjeva ulica 4, Ljubljana, indeks, izdala Srednja Agroživilska šola v Ljubljani. gnm-42259

Ostali preklici
AGROSERVIS d.d., Kroška ulica 58,
Murska Sobota, izjavo o ustreznosti in te-

Št.
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hnični brezhibnosti vozila, št. A 1158179.
gns-42403
Anžej Saša, Staneta Žagarja 18, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 41970045, izdala Medicinska fakulteta. gny-42322
Aracki Vladimir, Cankarjeva 3, Ptuj, delovno knjižico. gnt-41952
Avramovič Zorko, Begunjska 50, Tržič, delovno knjižico. gnh-42089
Bajec Uroš, Puhova 2, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20980005, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gno-41932
BATIČ COMPANY d.o.o., Mednarodni
prehod Vrtojba 4, Šempeter pri Gorici,
licenco, št. 0002083/31 za vozilo z reg.
tablico, št. GO 74-32E M.A.N.. 19.403
FLLS, izdala GZS dne 23. 2.1998.
gnu-42226
BATIČ COMPANY d.o.o., Mednarodni
prehod Vrtojba 4, Šempeter pri Gorici,
licenco, št. 0002083/31 za vozilo z reg.
tablico GO 63-70E IVECO EUROSTAR
LD440E43T/P, izdala GZS dne 23. 2.
1998. gnt-42227
BATIČ COMPANY d.o.o., Mednarodni
prehod Vrtojba 4, Šempeter pri Gorici,
licenco, št. 0002083/31 za vozilo z reg.
tablico GO 83-76E IVECO EUROTECH
MP 440E42 T/P, izdačla GZS dne 23. 2.
1998. gns-42228
Benčič Ana, Tovarniška ulica 9, Izola Isola, delovno knjižico izdano v Izoli.
gng-42290
Bitenc Urša, Vodmatska ulica 20, Ljubljana, delovno knjižico. gng-42490
DEBIS AC LEASING d.o.o., Baragova
5, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1163803.
gnj-42387
Dermol Boštjan, Ljubljanska cesta 88,
Celje,
študentsko
izkaznico,
št.
71089303, izdala Pravna fakulteta v Mariboru. gng-42190
Dervić Halid, Medvoška cesta 18,
Medvode, delovno knjižico. gnz-42471
Duić Manda, Štitar, J. J. Strossmayera
30, Hrvatska, delovno knjižico. gnk-42111
Filič Danijela, Dolnje Ležeče 79, Divača, delovno knjižico. gnr-42079
Ganylyuk Oksana, Sv. Danijel 54, Trbovlje, delovno knjižico. gnr-42379
Gričnik Boris, Kumen 47, Lovrenc na
Pohorju, delovno knjižico, št. 12171.
m-1994
Grubešič Ana, Lucija, Liminjanska 91,
Portorož - Portorose, študentsko izkaznico, št. 71960048, izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani. gnv-42475
Haler Maja, Pavlinova 7, Krško, študentsko izkaznico, št. 61168475.
m-1987
Hodžič Almir, Karla Marxa 12, Piran Pirano, delovno knjižico izdano leta 1996
v Piranu. gnt-42177
Hološević Slobodan, Alešovčeva 25,
Ljubljana, overjeno kopijo licence, št.
006449/7122-LM36/1998 za vozilo
Mercedez Benz 23 OE z reg. oznako LJ
91-98K. gnj-42487
Ičanović Emin, Medvoška cesta 18,
Medvode, delovno knjižico. gny-42472
Idič Franc, Zenkovci 85, Bodonci, delovno knjižico reg. št. 18237, ser. št.
15937, izdana 25. 5. 1973 v Murski Soboti. gnc-42369

Jerebic Drago, Lipovci 67, Beltinci, študentsko izkaznico, št. 50001717, izdala
Teološka fakulteta v Ljubljani. gno-42132
Jokan Jožefa, Polanska 38, Orehova
vas, delovno knjižico. m-2002
Kokot Janja, Marjeta 1/b, Marjeta na
Dravskem polju, delovno knjižico, št.
1350. m-1979
Konečnik Anica, Robindvor 42, Dravograd, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0204637. gnb-42195
KRUNO d.o.o., Cesta svobode 37, Brežice, izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila, št. B 0055247.
gnu-42201
Kuzmanović Danijel, Robova ul. 2, Celje, študentsko izkaznico, št. 26103833,
izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. gnm-42034
KZ KRKA z.o.o., Rozmanova ulica10,
Novo mesto, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1245103.
gnh-42339
Lijii Rami, Kopališka 4, Slovenska Bistrica, delovno knjižico, reg. št. 8509, ser.
št. A 460675, izdala UE Slovenska Bistrica dne 15. 3. 2000. m-2039
METRA d.o.o., Partizanska 79, Sežana, originalno overjeno kopijo licence, št.
0000977/22 za vozilo KP 80-52D.
gni-42338
Milanković Milka Miša, Beblerjev trg 12,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
26859. gnq-42205
Mirčetič David, Jadranska 46, Ankaran
Ankarano,
prometno
dovoljenje.
gnd-42168
Morn Rafko, Lunranski vrh 15, Črna na
Koroškem, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0291853.
gnz-42196
Omerzelj Magda, Veluščkova 4, Izola Isola, študentsko izkaznico, št. 29011272,
izdala Gradbena fakultata v Mariboru.
gni-42313
Pavlič Matevž Uroš, Cesta 13. julija 60,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
29003706, izdala Naravoslovno tehniška
fakulteta. gnx-42398
Pečar Samanta, Kajuhova 1/e, Izola Isola, delovno knjižico izdano v Izoli.
gnl-42285
Perkovič Robert, Staneta Severja 17,
Maribor, delovno knjižico, reg. št. 1929.
m-2050
Podlesnik Albina, Devina 2/a, Slovenska Bistrica, delovno knjižico, št. 16414.
m-1992
Podlesnik Rudolf, Devina 2/a, Slovenska Bistrica, delovno knjižico, št. 4412.
m-1991
Rac Katja, Tržna ulica 1, Radlje ob Dravi, študentsko izkaznico, št. 18980785,
izdala Filozofska fakulteta. gnn-42212
Redek Boštjan, Vihre 32, Mirna Peč,
delovno knjižico reg. št. 44010, ser. št.
473443, izdana 2. 10. 2000 pri UE Novo
mesto. gnf-42191
Rovan Nina, Martinjak 43/c, Cerknica,
dijaško mesečno vozovnico, št. 0010067,
izdal Integral. gnt-42477
Ružič Robert, Masarikova 14, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 4569. m-2054
Savski Marjan, Goriška 17/b, Maribor,
certifikat za prevoz nevarnega blaga št.
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12274, izdalo MNZ RS dne 20. 5. 2000.
m-2048
Senekovič Marjan, Lomanoše 25, Gornja Radgona, delovno knjižico. gnp-42381
Sobočan Franc, Celovška cesta 13,
Bresternica, delovno knjižico. m-2056
Stanjko Gašper, Baznikova 24, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1002379. gne-42396
Stevanović Miloš, Trg 32/a, Prevalje,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0238127. gny-42197
Šakiri Selim, Kopališka 4, Slovenska
Bistrica, delovno knjižico, reg. št. 8509,
ser. št. A 460675, izdala UE Slovenska
Bistrica dne 15. 3. 2000. m-2040
ŠEŠKO ključavničarstvo in kovaštvo,
Socka 33, Nova Cerkev, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
0071362. gnz-41925
Škerget Drago, Sp. Senarska 13,
Sv.trojica v Slov.goricah, delovno knjižico
št. 12039, ser. št. 133950, izdala Občina
Lenart 23. 9. 1988. m-2008
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ŠPEDICIJA PIŠKUR d.o.o., Šlandrova
4/a, Ljubljana-Črnuče, licenco za javni prevoz stvari v notranjem prostem cestnem
prometu, mednarodni javni prevoz stvari
št. 3151/62 za vozilo M.A.N. 22.361
FNLS z reg. oznako LJ-UNI K05.
gnr-41979
ŠPEDICIJA PIŠKUR d.o.o., Šlandrova
4/a, Ljubljana-Črnuče, licenco za javni prevoz stvari v notranjem prostem cestnem
prometu, mednarodni javni prevoz stvari
št. 393/21 za vozilo M.A.N. 19.281 FLS z
reg. oznako LJ-UNI K03. gnp-41981
Štendler Alenka, Zapuže 10, Begunje
na
Gorenjskem,
delovno
knjižico.
gnu-41951
Terčič Vasja, Na livadi 25, Rogaška Slatina, študentsko izkaznico, št. 18980882,
izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnk-42336
Udovič Bojan, Unec 65, Rakek, izjavo
o ustreznosti posamično pregledanega
vozila, št. B 52515 in B 55622.
gnv-42025

Urbajs Gašper, Cesta Kozjanskega
odreda 23, Šentjur, delovno knjižico, reg.
št. 11191, ser. št. 0150461, izdana 20.
9. 1989. gnr-42204
Velić Sebira, Bevke 132/a, Vrhnika, delovno knjižico. gnq-42480
Veselič Sašo, Črni potok 28, Kočevje,
študentsko izkaznico, št. 29002425, izdala Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo.
gnt-42252
Vodopivec Luka, Mali Slatnik 51, Novo
mesto,
študentsko
izkaznico,
št.
21013309, izdala FDV v Ljubljani.
gnw-42474
Vučajnk Tatjana, Ulica bratov Gerjovičev 38, Dobova, študentsko izkaznico, št.
19935883, izdala Ekonomska fakulteta.
gnq-42080
Zalar Katja, Franja Malgaja 26, Šentjur,
študentsko izkaznico, št. 71109205.
m-2000
Zuljan Edvin, Ulica Fransca Baliča 34,
Šempeter pri Gorici, delovno knjižico, izdano na ime Zuljan Rok. gnj-42291
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