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Sodni register

CELJE

Rg-10064
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2000/03315 z dne 21. 7.
2000 pri subjektu vpisa FARMIN-POSLOV-
NI SERVIS Podjetje za gospodarsko sve-
tovanje in poslovne storitve d.o.o. Vele-
nje, Trg mladosti 6 sedež: Trg mladosti
6, 3320 VELENJE, vpisanem pod vložno
št. 1/03054/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: vpisa predloga za začetek ste-
čajnega postopka s temile podatki:

Razno: Vpiše se predlog za začetek ste-
čajnega postopka, ki ga je pri tem sodišču
pod opr. št. St 57/2000 z dne 17.07.2000
vložila družba Farmin - poslovni servis,
d.o.o., Trg maldosti 6, Velenje.

Rg-10065
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 1998/00183 z dne 17. 7.
2000 pri subjektu vpisa TRDNJAVA Po-
oblaščena investicijska družba, d.d.,
Prešernova 8, Velenje sedež: Prešerno-
va 8, 3320 VELENJE, vpisanem pod vlož-
no št. 1/06438/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: spremembe firme, sede-
ža, zastopnika, statuta in članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5906687
Firma: TRDNJAVA pooblaščena inve-

sticijska družba, d.d., Prešernova 1 a,
Velenje

Sedež: Prešernova 1 a, 3320 VE-
LENJE

Osebe pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist ZUPANC - PETAUER KARMEN, Rož-
na ulica 5, 3000 CELJE, imenovanje: 28. 8.
1997.

Člani nadzornega sveta: KLAJNŠEK
DAMJAN, izstop 28. 8. 1997; HRNČIČ MA-
RINKA, izstop 28. 8. 1997; TAMŠE BO-
RIS, vstop 28. 8. 1997; NAGLIČ BOJAN,
vstop 28. 8. 1997.

Skupščinski sklep: Sprememba statuta
dne 28.08.1997.

Rg-10066
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 1999/00800 z dne 20. 7.
2000 pri subjektu vpisa ZDRAVILIŠČE
ATOMSKE TOPLICE d.d. sedež: Zdravili-

ška cesta 24, 3254 PODČETRTEK, vpi-
sanem pod vložno št. 1/01966/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: spremembe
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5090822
Osebe pooblaščene za zastopanje: di-

rektor ZAVRŠNIK BORIS, Galusova 13,
3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, razrešitev:
24. 2. 1999, zastopa brez omejitev.

Rg-10073
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 1999/03140 z dne 14. 7.
2000 pri subjektu vpisa MIKROPIS Raču-
nalniška in procesna oprema, d.o.o.,
Šlandrov trg 3, Žalec sedež: Šlandrov
trg 3, 3310 ŽALEC, vpisanem pod vložno
št. 1/00708/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe firme, sedeža,
družbenika, dejavnosti, sprem. pri zastopni-
ku, poveč. osnov. kap. iz sredstev družbe,
uskladitve z ZGD, uskladitve dejav. s St. KD
s temile podatki:

Matična št.: 5294606
Firma: MIKROPIS Računalniška in pro-

cesna oprema d.o.o.
Skrajšana firma: MIKROPIS d.o.o.
Sedež: Aškerčeva 4a, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: DM COMPUTER GMBH PF

ORZHEIM, Kaiser Friedich Str. 8, 7530
PFORZHEIM vložek: 24.000,00 SIT, ne od-
govarja, izstop: 28. 12. 1994; UPLAZNIK
JANEZ, Bevkova 7, 3310 ŽALEC vložek:
1.260.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 9. 1989; JACOM COMPUTERVERTRI-
EB GMBH, Tersteegenstrasse 3, 40474
DUESSELDORF vložek: 840.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1994.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor UPLAZNIK JANEZ, Čopova 3, 3310
ŽALEC, razrešitev: 3. 11. 1999, zastopa
brez omejitev, kot vršilec dolžnosti direktor-
ja.; direktor UPLAZNIK JANEZ, Bevkova 7,
3310 ŽALEC, imenovanje: 3. 11. 1999, za-
stopa brez omejitev.

Dejavnost: 30020 Proizvodnja računal-
nikov in druge opreme za obdelavo podat-
kov, vpis 14. 7. 2000; 33300 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje,
vpis 14. 7. 2000; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo, vpis 14. 7. 2000; 52473 Dejav-
nost papirnic, vpis 14. 7. 2000; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., vpis 14. 7. 2000; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem, vpis 14. 7. 2000; 72100 Svetova-
nje o računalniških napravah, vpis 14. 7.
2000; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi, vpis 14. 7. 2000;

72300 Obdelava podatkov, vpis 14. 7.
2000; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami, vpis 14. 7. 2000;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav,
vpis 14. 7. 2000; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n., vpis 14. 7. 2000.

Razno: Ugovoru gospodarske družbe
MIKROPIS, računalniška in procesna opre-
ma, d.o.o., Šlandrov trg 3, Žalec se ugodi
in razveljavi sklep o začetku postopka izbri-
sa opr. št. Srg 99/01296 z dne 31/08/99.
Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah je vpisana v sodni register s
sklepom sodišča Srg 99/03140 z dne
14/07/2000.

Rg-10074
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 1999/03169 z dne 18. 7.
2000 pri subjektu vpisa FOCUS TRADE Tr-
govina, servis in storitve Velenje d.o.o.
sedež: Gorenjska 23, 3320 VELENJE, vpi-
sanem pod vložno št. 1/05156/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: spremembe
firme, sedeža, družbenikov zaradi odsvoj.
posl. deleža, poslov. deleža, dejav., zastop.,
poveč. osnov. kap. z novimi vložki, uskl. z
ZGD, uskl. s St. KD s temile podatki:

Matična št.: 5827922
Firma: FOCUS TRADE Proizvodnja, tr-

govina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: FOCUS TRADE, d.o.o.
Sedež: Slatina 4, 3327 ŠMARTNO OB

PAKI
Osnovni kapital: 2.432.880,00 SIT
Ustanovitelji: KATIČ GREGOR, Gorenj-

ska 23, 3320 VELENJE vložek:
100.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
1. 12. 1997; KOSJERINA VESNA, Goriška
42, 3320 VELENJE vložek: 100.000,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 23. 7. 1998; MU-
MELJ FRANC, Slatina 4, 3327 ŠMARTNO
OB PAKI vložek: 2.432.880,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 23. 7. 1998.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KATIČ GREGOR, Gorenjska 23,
3320 VELENJE, razrešitev: 23. 3. 1999,
zastopa brez omejitev.; direktor MUMELJ
FRANC, Slatina 4, 3327 ŠMARTNO OB
PAKI, imenovanje: 23. 3. 1999, zastopa
brez omejitev.

Dejavnost: 20100 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa, vpis 18. 7.
2000; 20200 Proizvodnja furnirja, vezane-
ga in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in
drugih plošč, vpis 18. 7. 2000; 20300
Stavbno mizarstvo, vpis 18. 7. 2000;
20400 Proizvodnja lesene embalaže, vpis
18. 7. 2000; 20510 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa, vpis 18. 7. 2000; 24160
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Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki,
vpis 18. 7. 2000; 25210 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas, vpis
18. 7. 2000; 25220 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas, vpis 18. 7. 2000; 25230
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo, vpis 18. 7. 2000; 25240 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas,
vpis 18. 7. 2000; 26610 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo, vpis 18. 7.
2000; 26620 Proizvodnja izdelkov iz mav-
ca za gradbeništvo, vpis 18. 7. 2000;
26630 Proizvodnja sveže betonske meša-
nice, vpis 18. 7. 2000; 26640 Proizvodnja
malte, vpis 18. 7. 2000; 26650 Proizvod-
nja izdelkov iz vlaknatega cementa, vpis
18. 7. 2000; 26660 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca, vpis
18. 7. 2000; 36110 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva, vpis 18. 7. 2000; 36120 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega, vpis 18. 7.
2000; 36130 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega, vpis 18. 7. 2000;
36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.,
vpis 18. 7. 2000; 36150 Proizvodnja žim-
nic, vpis 18. 7. 2000; 45110 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela, vpis 18. 7. 2000;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje,
vpis 18. 7. 2000; 45210 Splošna gradbe-
na dela, vpis 18. 7. 2000; 45220 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela, vpis 18. 7.
2000; 45250 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok, vpis 18. 7. 2000;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva, vpis 18. 7. 2000; 45430 Oblaga-
nje tal in sten, vpis 18. 7. 2000; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala, vpis 18. 7. 2000; 51150 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov, vpis 18. 7. 2000; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis
18. 7. 2000; 51390 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki, vpis 18. 7. 2000; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi, vpis 18. 7. 2000; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo, vpis 18. 7. 2000;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje, vpis 18. 7. 2000; 52440 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo, vpis 18. 7.
2000; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom, vpis 18. 7. 2000;
52484 Trgovina na drobno s kurivom, vpis
18. 7. 2000; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln, vpis 18. 7. 2000;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis
18. 7. 2000; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij,
vpis 18. 7. 2000; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis
18. 7. 2000; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih, vpis 18. 7. 2000;
55520 Priprava in dostava hrane (catering),
vpis 18. 7. 2000; 60240 Cestni tovorni pro-
met, vpis 18. 7. 2000; 71100 Dajanje av-
tomobilov v najem, vpis 18. 7. 2000;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem, vpis 18. 7. 2000; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n., vpis
18. 7. 2000.

Razno: Ugovoru gospodarske družbe
FOCUS TRADE Trgovina, servis in storitve
Velenje d.o.o. se ugodi in razveljavi sklep o
začetku postopka izbrisa opr. št. Srg
99/02525 z dne 27/09/99. Uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah je vpisa-
na v sodni register s sklepom sodišča Srg
99/03169 z dne 18/07/2000.

Rg-10075
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 1999/03184 z dne 13. 7.
2000 pri subjektu vpisa KORS POSEBNE
STORITVE d.o.o., proizvodnja, trgovina
in storitve sedež: Prvomajska 29, 3250
ROGAŠKA SLATINA, vpisanem pod vložno
št. 1/06906/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe osebe, poobla-
ščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 1358065
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor PIRŠ MARJANA, Mestinje 24 A,
3241 PODPLAT, razrešitev: 14. 7. 1999,
Zastopa brez omejitev.; direktor MLAKER
FRANC, Ratanska vas 26, 3250 ROGA-
ŠKA SLATINA, imenovanje: 14. 7. 1999,
zastopa brez omejitev.

Rg-10078
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 1999/03288 z dne 20. 7.
2000 pri subjektu vpisa RADLES, proiz-
vodnja, prevozi, trgovina, d.o.o. Radmir-
je 66 Ljubno ob Savinji sedež: Radmirje
66, 3333 LJUBNO OB SAVINJI, vpisa-
nem pod vložno št. 1/02741/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: spremembe fir-
me in skrajšane firme, sedeža, osnovnega
kapitala iz sredstev družbe ter spremembe
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5484081
Firma: MARKI TRANSPORT proizvod-

nja, prevozi, trgovina d.o.o. Radmirje
Skrajšana firma: MARKI TRANSPORT

d.o.o. Radmirje
Sedež: Radmirje 66 b, 3333 LJUBNO

OB SAVINJI
Osnovni kapital: 2.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KLADNIK MARKO, Radmir-

je 66 b, 3333 LJUBNO OB SAVINJI vložek:
2.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 1. 1991.

Skupščinski sklep: 1. Sprememba akta
o ustanovitvi d.o.o. z dne 1. 12. 1999.

Rg-10079
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 1999/03337 z dne 13. 7.
2000 pri subjektu vpisa OREGON turistič-
no in posredniško podjetje, d.o.o. se-
dež: Tovarniška cesta 22, 3000 CELJE,
vpisanem pod vložno št. 1/06828/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spre-
membe sedeža, dejavnosti, povečanja
osnovnega kapitala z novim vložkom in spre-
membe družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1303694
Sedež: Polzela 14, 3313 POLZELA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: LEŠNIK DAVID, Breg 101,

3313 POLZELA vložek: 1.029.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 12. 3. 1998; LEŠNIK
BOGOMIR, Breg 101, 3313 POLZELA, vlo-
žek: 1.071.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 12. 3. 1998.

Dejavnost: 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov, vpis 13. 7. 2000; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n., vpis
13. 7. 2000; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn, vpis 13. 7. 2000; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov, vpis
13. 7. 2000; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov, vpis 13. 7. 2000;
60220 Dejavnost taksistov, vpis 13. 7.
2000; 63300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n., vpis 13. 7. 2000;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg, vpis 13. 7. 2000;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi, vpis 13. 7. 2000; 74400 Oglaševanje,
vpis 13. 7. 2000.

Skupščinski sklep: 1. Sprememba
družbene pogodbe z dne 10. 11. 1999.

KRANJ

Rg-10069
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 1999/02456 z dne 14. 7.
2000 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
PETRA KAVČIČA sedež: ŠOLSKA ULICA
1, 4220 ŠKOFJA LOKA, vpisanem pod
vložno št. 1/00135/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: VPIS SPREMEMBE
IMENA ZAVODA s temile podatki:

Matična št.: 5089468
Firma: OSNOVNA ŠOLA IVANA DO-

LENCA

Ob-406207
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01648 z dne 13. 7. 1999 pri
subjektu vpisa MGN, marketing, gospo-
darstvo, naložbe, d.o.o., Škofja Loka, se-
dež: Virmaše 94, 4220 Škofja Loka, pod
vložno št. 1/04114/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov, zastopnikov, dejavnosti in akta o usta-
novitvi z dne 7. 12. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5674557
Ustanovitelja: Dolinar Pavel, izstop

7. 12. 1998 in ULA-S, Poslovno finančne
storitve, d.o.o., Ljubljana, Pražakova 12,
vstop 7. 12. 1998, vložek 1,520.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Do-
linar Miha in Dolinar Gregor, razrešena
7. 12. 1998, direktorica Dolinar Mojca,
Kranj, Tominčeva 54, imenovana 7. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 7. 1999: 2215
Drugo založništvo; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 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; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
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Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6030 Cevovdni
transport; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7430 Te-
hnično preizkušanje in analiziranje, tehnič-
ni preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko
propagiranje, ekonomska propaganda;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d. n.

KOPER

Rg-10072
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 1999/03101 z dne 14. 7.
2000 pod št. vložka 1/03786/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5714923
Firma: AGENCIES, pomorsko agencij-

sko podjetje, d.o.o.

Skrajšana firma: AGENCIES d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vojkovo nabrežje 30/a, 6000

Koper
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: ŠTRUKELJ IVAN BRANKO,

Dolina 3, Jagodje, 6310 IZOLA, vložek:
450.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 4. 7.
2000; ADRIATIC LINER AGENCIES s.r.l.,
Via Orsato 3/d, VE - MARGHERA, ITALIJA,
vložek: 1.050.000,00 SIT, ne odgovarja,
izstop: 4. 7. 2000.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
prokurist TREVISAN LORIS, Via Ivancich
49, CHIRIGNAGNO, VENEZIA, ITALIJA,
razrešitev: 4. 7. 2000; direktor ZAHTILA
MARIO, Cesta na Markovec 65, 6000 KO-
PER, razrešitev: 4. 7. 2000, družbo zasto-
pa samostojno in brez omejitev, razen pri
kreditnih poslih z vrednostjo nad
4,000.000 SIT, za kar potrebuje soglasje
skupščine.; prokurist ŠTRUKELJ IVAN
BRANKO, Dolina 3, Jagodje, 6310 IZO-
LA, razrešitev: 4. 7. 2000.

Razno: Izbris družbe zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku. Obveznost plači-
la morebitnih obveznosti izbrisane družbe
sta prevzela družbenika ADRIATIC LINER
AGENCIES, s.r.l., s sedežem v VE - MAR-
GHERA, Via Orsato 3/d, Italija, in Štrukelj
Ivan-Branko, stanujoč Izola, Dolina 3, Ja-
godje.

Srg 362/2000 Rg-16613
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba Acquaria – športni vodni cen-

ter, d.o.o., Portorož, Cesta solinarjev 8,
ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/4616/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu družbenikov z dne 15. 1.
2000.

Družbenika Marina Portorož, turistično
podjetje, d.d., Portorož, Pot solinarjev 8
(kot pravni naslednik Turističnega podjetja
Marina Portorož, d.o.o.) in Camp Lucija,
turistično podjetje, d.d., Portorož, Obala
77, izjavljata, da ima družba plačane vse
obveznosti, urejena vsa razmerja z delavci
ter da prevzemata obveznost plačila vseh
morebitnih preostalih obveznosti družbe
tretjim osebam.

Po prenehanju družbe se morebitna pre-
ostala sredstva, ki ostanejo po pokritju stro-
škov, prenesejo na družbenika skladno z
njunima deležema v družbi.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 4. 2000

Srg 2831/2000 Rg-17172
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družga Fipos, računovodstvo in knji-

govodstvo, d.o.o., Pristaniška 8, 6000
Koper, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/1189/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine družbe
z dne 31. 8. 2000.

Družbenici Marija Funčič, Jenkova 1 iz
Kopra in Milena Kapun, Alojza Valenčiča

10 iz Izole, izjavljata, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da so urejena vsa ra-
zmerja z delavci in da prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se razdeli med družbenici tako, da
vsaka pridobi eno idealno polovico. Dru-
žbenici se med seboj lahko dogovorita za
delitev v naravi po drugačnih merilih. Preo-
stanek sredstev iz žiro računa, ki se ukine,
se razdeli na obe družbenici tako, da vsaka
prejme eno polovico.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 30. 11. 2000

Srg 2715/2000 Rg-17173
Okrožno  sodišče  v  Kopru  kot  regi-

strsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:

družba PLANTA, Trgovina in storitve,
d.o.o., Ankaran, Larisova ulica št. 5,
6280 Ankaran, ki je vpisana pri tem sodi-
šču pod vložno št. 1/3452/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
družbe z dne 24. 8. 2000.

Družbeniki Alojz Erzetič, Lidija Erzetič,
Igor Erzetič in Marko Erzetič, vsi iz Ankara-
na, Larisova ulica 5, izjavljajo, da so popla-
čane vse obveznosti družbe, da so urejena
vsa razmerja z delavci (da družba ni imela
redno zaposlenih delavcev) in da prevza-
mejo obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe solidarno in z vsem
svojim premoženjem v obdobju enega leta
po objavi izbrisa družbe iz sodnega registra
v Uradnem listu RS.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na družbenika Alojza
Erzetiča, tako vsa denarna sredstva kot vsa
osnovna sredstva.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 30. 11. 2000

KRANJ

Srg 3211/2000 Rg-17165
Družba JAKOB, inženiring, proizvod-

nja in trgovina, Preddvor, d.o.o., s sede-
žem Nova vas 10, Preddvor, vpisana na
reg. vl. št. 1/1123/00, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Bu-
lovec Florijan, Nova vas 10, Preddvor.

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 23. 11. 2000

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra
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LJUBLJANA

Srg 8845/94 Rg-6505
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog KADROVSKI INŽENIRING,
d.o.o., Ljubljana, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe KADROVSKI INŽENIRING,
d.o.o., Ljubljana, objavlja sklep:

KADROVSKI INŽENIRING, d.o.o., Ljub-
ljana, Tržaška 2, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 24. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Marko Bratina, Krista-
nova 10, Ljubljana in Kovačec Franc, Do-
lenjska c. 437, Škofljica, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
v sorazmerju z njunima deležema v osnov-
nem kapitalu.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe  po  skrajšanem  postopku  je  v
smislu 396. in 397. člena zakona o go-
spodarskih 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 10. 11. 1995

Srg 1275/98 Rg-15051
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo kot registrsko
sodišče na predlog ARROYO, d.o.o.,
Vrhnika, Cesta 6. maja 10, ki jo zastopa
Boštjan Turk iz Ljubljane, Gornji trg 4, za
prenehanje družbe po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
ARROYO, podjetje za turizem in trgovino,
d.o.o., Vrhnika, Cesta 6. maja 10, objavlja
sklep:

ARROYO, podjetje za turizem in trgo-
vino, d.o.o., Vrhnika, Cesta 6. maja 10,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 18. 2. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Česnik Gregor, Vrhnika,
Cesta 6. maja 10, z ustanovitvenim kapita-
lom 1,510.468 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje pre-
nese v celoti na ustanovitelja Česnik
Gregorja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe  po  skrajšanem  postopku  je  v
smislu 396. in 397. člena zakona o go-
spodarskih 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 3. 3. 1999

MURSKA SOBOTA

Srg 1999/01168 Rg-16614
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba PREDIZBIRA, proizvodnja,

trgovina in storitve, d.o.o., Trg ljudske
pravice 12, Lendava, ki je vpisana v
registrskem vložku tukajšnjega sodišča št.
1/02005/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenika Kopinja
Ladislava, Čentiba št. 478, dne 3. 11.
1999.

Družba nima neporavnanih obveznosti,
zaposlenih delavcev pa ni imela.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzema družbenik Ko-
pinja Ladislav.

Morebitno premoženje družbe, ki bi osta-
lo po pokritju stroškov prenehanja, ostane
družbeniku.

Proti sklepu družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upni-
ki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni od
dneva objave sklepa vložijo ugovor pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 11. 2000

Srg 2000/00586 Rg-17176
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba ŠPREMOTEX, Podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in gostinstvo, Gornja
Radgona, d.o.o., Gornja Radgona, Koc-
ljeva ul. 13, vpisana v sodni register tukaj-
šnjega sodišča, vl. št. 1/01609/00, prene-
ha po skrajšanem postopku zakona o go-
spodarskih družbah po sklepu družbenikov
z dne 24. 3. 2000.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Šprem Božena, Prebukovje 66, Hrva-
ška, Šimun Majcen, Žarovnica 26, Hrvaška
in Šprem-Valjevečki Marija, Varaždin, To-
plička 2, Hrvaška, kot družbeniki prevzema-
jo obveznost plačila vseh morebitnih pre-
ostalih obveznosti drubžbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na družbenike v skladu z njihovimi poslovni-
mi deleži.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbeniki,
upniki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbri-
su družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 6. 12. 2000

Srg 2000/00026 Rg-16615
Družba ORION – SLAVIČ – STRIČE-

VIČ, trgovsko podjetje export-import
Radenci, d.n.o., Porabska ulica 8, Ra-
denci, ki je vpisana v registrskem vložku
tukajšnjega sodišča št. 1/01177/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov Slavič Mire in Stričević Neve-
na, oba Porabska ulica 8, Radenci, z dne
27. 12. 1999.

Družba nima zaposlenih delavcev in ne
neplačanih terjatev.

Preostalo premoženje družbe v celoti
prevzameta oba družbenika v skladu z usta-
novnim aktom družbe.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe sta prevzela oba družbe-
nika.

Proti sklepu družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upni-
ki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni od
dneva objave sklepa vložijo ugovor pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 11. 2000

NOVA GORICA

Rg-17168
Družba GOTRANS BAMBIČ & CO.,

transportno proizvodno podjetje, d.n.o.,
Solkan, vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. 1-00614-00,
preneha po skrajšanem postopku po
sklepu ustanoviteljev družbe z dne 10. 11.
2000.

Ustanovitelja družbe sta Bambič Tatja-
na in Bambič Ervin, oba Ul. Trinka Zamej-
skega 4, Solkan, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
ljema.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljev 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 sodi-
šče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz re-
gistra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 11. 2000

Rg-17175
Družba MAGIT, d.o.o., Nova Gorica,

Inženiring in trgovina, Solkan, Med ogra-
dami 33, ki je vpisana pri Okrožnem sodi-
šču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vložka
1/1341/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu družbenikov z dne 28. 11.
2000.

Ustanovitelja Bizjak Mirko, V mlinu 49,
Šempeter pri Gorici in Jelinčič Bogdan,
Med ogradami 33, prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
ljema.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljev v enem letu po objavi izbrisa
družbe iz sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodi-
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šče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz re-
gistra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 11. 2000

Rg-17193
Družba GNSIN, Gradbeništvo, nadzor,

svetovanje, inženiring, d.o.o., vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. 1-03868-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanovitelja družbe z
dne 6. 12. 2000.

Ustanovitelj družbe je Mozetič Marij,
Žigoni 23, Renče, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanovitelju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
novitelja 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 6. 12. 2000

PTUJ

Srg 769/2000 Rg-17169
Družba FARMA PRI MOSTU, trgovsko

podjetje, d.o.o., Podlože 1, Ptujska go-
ra, katere ustanovitelj je Soršak Jožef, Pod-
lože 1, Ptujska gora, po sklepu ustanovite-
lja družbe z dne 29. 6. 2000 preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti upnikom je prevzel Soršak
Jožef.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 30. 11. 2000

Št. 028-8/00 Ob-40948
Pravila sindikata z imenom Sindikat Ko-

munale, varovanja in poslovanja z ne-
premičninami Slovenije Group 4 Securi-
tas, Ljubljana, s sedežem Stegne 21,
Ljubljana, se z dnem 24. 11. 2000 hranijo

pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava Šiška,
Trg prekomorskih brigad 1.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 160 in z matično
številko: 1157671.

Št. 028-9/00 Ob-40950
Pravila sindikata z imenom Sindikat de-

lavcev trgovine Slovenije, Metalka inter,
Ljubljana, s sedežem Plemljeva 2, Ljub-
ljana, se z dnem 22. 11. 2000 hranijo pri
Upravni enoti Ljubljana, izpostava Šiška, Trg
prekomorskih brigad 1.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 159 in z matično
številko: 1157612.

Št. 141-38/00-112 Ob-40952
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te

odločbe hrani Pravila sindikata Javnega
podjetja za distribucijo električne ener-
gije, d.d., Maribor, za Podružnico Elek-
trogradnje in montaža Maribor, sprejeta
na ustanovnem zboru članov sindikata po-
družnice, dne 5. 12. 2000.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zap.
št. 38, z dne 11. 12. 2000.

Identifikacija – matična številka sindikata
z imenom: Sindikat delavcev dejavnosti
energetike Slovenije, Sindikat podjetja Elek-
tro Maribor, Podružnica Elektrogradnje in
montaža Maribor, s sedežem v Mariboru,
Veselova ulica 11, je 1435060.

Št. 141-36/00-112 Ob-40954
Pravilnik sindikata podjetja TVT Tirna

vozila, d.o.o., Maribor, ki je hranjen v
Upravni enoti Maribor na podlagi odločbe
št. 141-10-024/95-0800-11, z dne 5. 1.
1995 in vpisan v evidenco statutov sindi-
katov pod zap. št. 024 z dne 28. 12.
1994, se izbriše iz evidence statutov sindi-
katov.

Št. 026-4/00-403 Ob-40956
Upravna enota Radlje ob Dravi, Oddelek

za občo upravo, druge upravne naloge in
skupne zadeve sprejme v hrambo pravilnik
sindikata Minka Muta Neodvisnost Kon-
federacije novih sindikatov Muta pod
zap. št. registra 4/2000.

Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
postane sindikat pravna oseba.

Št. 141-37/00-112 Ob-40958
Pravila sindikata MTT Tkanine, d.o.o.,

vpisana v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor, z dne 15. 11. 1999,
pod zap. št. 017, ki odslej nosi naziv: Pravi-
la sindikata MTT Tekstil, d.o.o., Maribor,
so bila spremenjena in sprejeta na sestanku
članov sindikata dne 7. 12. 2000, s spreje-
tjem spremenjenih pravil pa je bilo spreme-
njeno tudi ime sindikata, ki odslej glasi: Sin-
dikat MTT Tekstil, d.o.o., Maribor, s se-
dežem v Mariboru, Kraljeviča Marka uli-
ca 19.

Sprememba je vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zap. št. 37 z dne 11. 12. 2000. Spreme-
njena pravila se hranijo pri Upravni enoti
Maribor.

Evidenca statutov
sindikatov

Razglasi sodišč

Oklici dedičem

D 351/99 OD-17186
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po pokojni Antoniji Bostić, roj. 19. 6.
1911, nazadnje stanujoči Radovljica, Pre-
šernova 7, ki je umrla dne 2. 7. 1999.

Med zakonite dediče poleg zapustničine
hčerke Mihaele Pfajfar, spadajo tudi otroci
po pokojnem zapustničinem sinu Viljemu
Bostiću, ki naj bi živeli nekje v ZRN, katerih
imena in naslovi niso znani.

Dediče pozivamo, da se v enem letu po
objavi tega oklica prijavijo tukajšnjemu sodi-
šču kot dediči. Po preteku tega roka bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in
izdalo sklep o dedovanju na podlagi podat-
kov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 30. 11. 2000

D 169/00 OD-16609
To sodišče je v zapuščinski zadevi po

pokojni Julijani Mikulan, roj. Tramšak, hčeri
Barbare, gospodinji, roj. 25. 5. 1918, dr-
žavljanki Republike Slovenije, poročeni, na-
zadnje stalno stan. Lemberg pri Šmarju 11,
umrli dne 24. 3. 2000, v skladu s prvim in
drugim odstavkom 130. člena ter prvim od-
stavkom 131. člena zakona o dedovanju,
dne 9. 11. 2000 sklenilo:

objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do
dediščine po vstopni pravici po pokojnem
zapustničinem nezakonskem sinu Viktorju
Tramšaku, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.

Vabilo z oklicem neznanim dedičem po
pokojni Julijani Mikulan se objavi za čas
enega leta po pravnomočnosti tega sklepa
tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnje-
ga sodišča.

Za začasnega skrbnika neznanim dedi-
čem po pokojni Julijani Mikulan se postavi
Damir Trkmič, delavec tukajšnjega sodišča.

Začasni skrbnik bo zastopal neznane de-
diče v zapuščinskem postopku.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 9. 11. 2000

D 51/95 OD-17212
Tukajšnje sodišče v zapuščinskem po-

stopku po pokojni Mariji Ilauning, roj. 21. 3.
1889, stan. Ptujska c. 10, Lenart, ki je umr-
la 26. 2. 1965, poziva dediče, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
tukajšnjemu sodišču v zadevi D 51/95, naj-
kasneje v enem letu od objave tega okolica.

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 8. 11. 2000

Stečajni postopki
in likvidacije

St 2/97 S-40932
To sodišče je v likvidacijski zadevi zoper

likvidacijskega dolžnika DUKA, proizvod-
nja elementov kovinskega pohištva,
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d.o.o., Lokavec – v likvidaciji, izven naro-
ka dne 8. 12. 2000 sklenilo:

Likvidacijski postopek zoper dolžnika
DUKA, proizvodnja elementov kovinskega
pohištva, d.o.o., Lokavec se ustavi, nad
dolžnikom pa se začne stečajni postopek,
ki se ga takoj zaključi (1. odstavek 99. čle-
na ZPPSL).

Sklep o začetku stečajnega postopka in
pravnomočni sklep o zaključku stečajnega
postopka se vpišeta v sodni register, z dnem
vpisa sklepa o zaključku stečajnega postop-
ka v sodni register pa dolžnik preneha in se
izbrišejo prehodni vpisi v zvezi s postopkom
likvidacije oziroma stečaja zoper dolžnika.

Zoper sklep iz 1. odstavka izreka se upni-
ki lahko pritožijo v 15 dneh po objavi tega
sklepa.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 12. 2000

St 19/99 S-40933
To sodišče je v stečajni zadevi zoper

stečajnega dolžnika EURO-VIDEO, trgov-
sko proizvodno podjetje, d.o.o., Lokav-
ška cesta 3, Ajdovščina, izven naroka dne
21. 11. 2000 sklenilo:

Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom EURO-VIDEO trgovsko proizvodno po-
djetje, d.o.o., Lokavška cesta 3, Ajdovščina
in se ga po 99/1 členu zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji takoj zaključi.

Ta sklep se vpiše v sodni register tukaj-
šnjega sodišča vložek št. 1/01690/00.

Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni regi-
ster, stečajni dolžnik preneha in se iz so-
dnega registra izbrišejo predhodni vpisi v
zvezi s tem stečajnim postopkom.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 11. 2000

St 16/96 S-40934
V stečajnem postopku nad dolžnikom

CEPORT, Mednarodni cestni transport,
d.d., Šempeter pri Gorici, bo narok za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev
26. 1. 2001 ob 9. uri v sobi št. 112/I tukaj-
šnjega sodišča.

Upniki si osnutek za glavno razdelitev
lahko ogledajo vsak delovni dan med 8. in
16. uro v stečajni pisarni tukajšnjega sodi-
šča soba št. 114/I.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 12. 2000

St 20/2000 S-40935
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Valido invalidsko podje-
tje, d.o.o., Dornavska c. 6, Ptuj, ki bo dne
10. 1. 2001 ob 9. uri v sobi 26/II, tega
sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo v stečajni pisarni te-
ga sodišča soba 20/I v času uradnih ur,
vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure v ponedeljek in sredo pa tudi popol-
dne od 13. do 15. ure.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 11. 12. 2000

St 28/2000 S-40936
To sodišče je s sklepom opr. št. St

28/2000 z dne 8. 12. 2000 začelo posto-

pek prisilne poravnave nad dolžnikom Goz-
dno gospodarstvo Slovenj Gradec, d.d.,
Vorančev trg 1, Slovenj Gradec, matična
številka dolžnika 5292174, šifra dejavnosti
dolžnika Gozdarstvo 02.010.

II. V upniški odbor so imenovani nasled-
nji upniki:

1. Ministrstvo za finance, Davčna uprava
Maribor, Svetozarevska ulica 9, Maribor;

2. GG-INPO Podjetje za usposabljanje
in zaposlovanje invalidov, d.o.o., Pameče
151, Slovenj Gradec;

3. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
RS, Dunajska cesta 58, Ljubljana;

4. Zavarovalnica Maribor, PE Podružni-
ca Slovenj Gradec, Francetova 7, Slovenj
Gradec;

5. Branko Arl kot predstavnik delavcev.
III. Za upravitelja prisilne poravnave se

določi odvetnik Miran Kos iz Raven na Ko-
roškem, Koroška cesta 14.

IV. Upniki lahko prijavijo svoje terjatve,
ki so nastale do dneva nabitja oklica o za-
četku postopka prisilne poravnave na ogla-
sno desko sodišča, poravnalnemu senatu
z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in prilo-
ženimi dokazi, in sicer v 30 dneh po objavi
oklica o pozivu za sklenitev prisilne porav-
nave v Uradnem listu RS ter jo kolkovati s
5% sodno takso od višine prijavljene terja-
tve, vendar največ 30.000 SIT. Prijava mo-
ra obsegati firmo in sedež upnika, pravno
podlago terjatve in njeno višino ter dokaze
o obstoju terjatve.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave.

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obre-
sti (pogodbene in zamudne), obračunane
do dneva začetka postopka prisilne porav-
nave.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatve v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Terjatve lahko prijavijo tudi tisti upniki,
katerih terjatve so nastale po začetku po-
stopka prisilne poravnave na podlagi prav-
nih poslov, potrebnih da je dolžnik med
postopkom prisilne poravnave nadaljeval s
proizvodnjo in upniki, ki so se s posebno
pogodbo, sklenjeno z dolžnikom, zavezali
te terjatve zamenjati za delnice oziroma de-
leže, pod pogojem, da bo prisilna poravna-
va potrjena. Ti upniki prijavijo terjatve v ro-
ku 5 dni po sklenitvi pogodbe o konverziji
terjatve v delnice oziroma deleže, vendar
najkasneje do začetka naroka za prisilno
poravnavo.

V. Upnike se opozarja, da lahko vložijo
pisni ugovor zoper prijavljene terjatve dru-
gih upnikov, in sicer v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatev.

VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 8. 12.
2000.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 8. 12. 2000

St 3/2000 S-40937
I. Začne se stečajni postopek nad dol-

žnikom GINS Podjetje za ekonomske, fi-

nančne in knjigovodske storitve, d.o.o.,
Trg 4. julija 43, Dravograd, matična šte-
vilka 5569648, šifra dejavnosti 11.090.

II. Odslej se firma dolžnika glasi GINS
Podjetje za ekonomske, finančne in knjigo-
vodske storitve, d.o.o., Trg 4. julija 43, Dra-
vograd – v stečaju.

III. Za stečajnega upravitelja se postavi
mag. Boris Kastivnik, univ. dipl. ekonomist,
Navrški vrh 3c, Ravne na Koroškem.

IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
28. 3. 2001 ob 9. uri v sobi št. 38, tukaj-
šnjega sodišča.

V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v roku dveh mesecev, šte-
to od dneva, ko je bil oklic o začetku stečaj-
nega postopka objavljen v Uradnem listu
RS. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve in z navedbo žiro računa, ali drugega
računa upnika. Ločitveni upniki morajo na-
vesti 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 njihova
terjatev. Upniki morajo vlogo kolkovati s so-
dnimi koleki v višini 5% vrednosti prijavljene
terjatve, vendar največ 30.000 SIT.

VI. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.

VII. Okolic upnikom je bil nabit na ogla-
sno desko tukajšnjega sodišča dne 11. 12.
2000.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 11. 12. 2000

St 8/2000 S-40938
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom MD Consult, podjetje za inženiring,
marketing in proizvodnjo, d.o.o., – v ste-
čaju Maribor, se v skladu s 99/II členom
ZPPSL zaključi, saj je premoženje, ki bi pri-
šlo v stečajno maso neznatne vrednosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 12. 2000

St 18/92-229 S-40939
To sodišče je dne 6. 12. 2000 s

sklepom opr. št. St 18/92 zaključilo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom TIPPO Pralna
in procesna oprema, d.o.o., – v stečaju,
Maribor, Turnerjeva 17, ker so končana
vsa opravila iz stečajnega postopka.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 12. 2000

St 69/2000 S-40940
To sodišče je upnik predloga dolžnika

APIS, d.o.o., Štrihovec 15, Šentilj za za-
četek postopka prisilne poravnave (opr. št.
ST 69/2000) sprejelo na znanje in posto-
pek prisilne poravnave ustavilo.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 12. 2000

St 25/2000 S-40941
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St

25/2000 dne 11. 12. 2000 začelo stečaj-
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ni postopek nad stečajnim dolžnikom Lek-
sime, Podjetje za projektiranje, konzal-
ting, inženiring, trgovino in zunanjetrgo-
vinsko poslovanje, d.o.o., Glavni trg
17/b, Maribor.

Odslej firma glasi Leksime, Podjetje za
projektiranje, konzalting, inženiring, trgovi-
no in zunanjetrgovinsko poslovanje, d.o.o.,
Glavni trg 17/b, Maribor – v stečaju.

Nad dolžnikom se opravi skrajšani ste-
čajni postopek.

II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Vera Zavrl, univ. dipl. ek., zaposlena v po-
djetju Rubikon, d.o.o., Maribor, Kalohova
24, Maribor.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka, in sicer v dveh izvodih dokumentira-
ne z ustreznimi listinami in kolkovane s pred-
pisano sodno takso.

IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgo-
ve takoj poravnajo v stečajni masi.

V. Narok za preizkus terjatev bo dne
7. 3. 2001 ob 9. uri v sobi 330 tukajšnjega
sodišča.

VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 11.12.
2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 12. 2000

St 41/99 S-40942
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Stol pisarniški sistemi,
d.o.o., Kamnik – v stečaju, za dne 6. 2.
2001 ob 10.30, v sobi 352/III tega sodi-
šča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313,
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 12. 2000

St 216/2000 S-40943
To sodišče je s sklepom opr. št. St

216/2000 z dne 7. 12. 2000 začelo ste-
čajni postopek nad dolžnikom C3D, grad-
beni in finančni inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana, Podutiška cesta 154, matična šte-
vilka 1196219, šifra dejavnosti 74.203.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina, Brilejeva 9, Ljubljana.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je potrebno vložiti v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi listinami in kol-
kovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 15. 3. 2001 ob 13. uri, v sobi 368/III
tega sodišča.

Upniki se zoper navedeni sklep lahko
pritožijo v 15 dneh po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 12. 2000

St 164/2000-8 S-40944
To sodišče je s sklepom St 164/2000

dne 12. 12. 2000 začelo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Brenčič Trade, Podje-

tje za površinsko obdelavo in prekriva-
nje kovin, d.o.o., Suhadole 22, Komen-
da, matična številka 5384346.

Za stečajnega upravitelja se imenuje La-
dislav Hafner, odvetnik iz Škofje Loke.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prija-
ve je treba vložiti v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 21. 3. 2001 ob 12.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 12. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 2000

St 139/2000 S-40945
To sodišče je s sklepom St 139/2000

dne 12. 12. 2000 začelo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Ingrad IGD, d.d., Ljub-
ljana, Celovška 136, matična številka
5619416.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ro-
svita Toplak, 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 pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 4. 4. 2001 ob 9.30, soba 307/III tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 12. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 2000

St 109/2000-13 S-40946
To sodišče je s sklepom St 109/2000

dne 12. 12. 2000 začelo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Sorais, Družba za pro-
gramsko opremo in računalniški inženi-
ring, d.o.o., Vojkova 1, Ljubljana, matič-
na številka 5325536, šifra dejavnosti
11.404.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ta-
tjana Rupelj, odvetnica iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prija-
ve je treba vložiti v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 21. 3. 2001 ob 13. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 12. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 2000

St 228/2000 S-40947
To sodišče je s sklepom St 228/2000

dne 7. 12. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Labod Tip-Top Konfekci-
ja, d.o.o., Mašere-Spasičeva ul. 8, Ljub-
ljana, matična številka 1233807, šifra de-
javnosti 11.002.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Su-
zana Gale Robežnik 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 pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 13. 3. 2001 ob 10.30, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
7. 12. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 12. 2000

St 14/2000-138 S-40949
Narok za obravnavanje predloga za usta-

vitev postopka in narok za prisilno poravna-
vo v postopku prisilne poravnave nad dol-
žnikom Kompas hoteli Bled, d.d., Can-
karjeva 2, Bled, razpisan za dne 15. 12.
2000 ob 9. uri, se prekliče in se preloži na
dne 12. 1. 2001 ob 9. uri, v sobi 113/I
tega sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije z dopolnitvami v so-
bi št. 6 tega sodišča, v času uradnih ur.

Oklic je bil pritrjen na oglasno desko
sodišča dne 13. 12. 2000.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 13. 12. 2000

St 34/2000-5 S-40951
1. Z dnem 13. 12. 2000 se začne ste-

čajni postopek nad dolžnikom Pomurka
transport Murska Sobota, d.o.o., Lendav-
ska 9, Murska Sobota.

2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Jože Flegar, univ. dipl. ek., iz Boračeve 50.

3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno doku-
mentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev po tej objavi
stečajnega postopka. Vsaki prijavi je potre-
bno priložiti sodno takso v višini 5% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar največ do vre-
dnosti 2000 točk. Vsi dokazi morajo biti
priloženi v dveh izvodih. Ne plača se taksa
za prijavo terjatev delavcev iz II. odstavka
160. člena zakona o prisilni poravnavi, ste-
čaju in likvidaciji.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.
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5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 26. 3. 2001 ob 13.30, pri tukaj-
šnjem sodišču, v sobi št. 12.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 13. 12. 2000 nabije na oglasno
desko sodišča, istočasno pa se pošlje Ura-
dnemu listu RS za objavo. Pravne posledi-
ce začetka stečajnega postopka nastanejo
z dnem, ko je oklic o začetku stečajnega
postopka nabit na oglasno desko sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 12. 2000

St 140/2000 S-40979
To sodišče je s sklepom opr. št. St

140/2000 z dne 15. 11. 2000 potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Mostovna, d.d., Verovškova 60, Ljublja-
na in njegovimi upniki.

Dolžnik je razvrstil terjatve upnikov v na-
slednje razrede:

1. razred terjatev ločitvenih in izločitve-
nih upnikov,

2. razred terjatev upnikov po 160/II čle-
nu ZPPSL,

3. razred terjatev upnikov, ki so svoje
terjatve konvertirali v deleže v kapitalu dol-
žnika pod pogojem, da bo prisilna poravna-
va potrjena,

4. razred terjatev upnikov, ki so dobavi-
telji vhodnih materialov in upnikov terjatev,
ki so nastale v zvezi z izgradnjo proizvo-
dno-poslovnih prostorov, ki se jih dolžnik
zaveže plačati v višini 60% terjatev na dan
14. 6. 2000 z obrestmi v višini TOM za čas
od 15. 6. 2000 do plačila, v roku do
15. 11. 2003,

5. razred vseh ostalih terjatev, ki se jih
dolžnik zaveže plačati v višini 20% terjatev
na dan 14. 6. 2000 brez obresti, v roku do
15. 11. 2001,

6. razred terjatev, ki so nastale v času
po začetku postopka prisilne poravnave do
naroka o prisilni poravnavi in jih je upnik
konvertiral v delež v kapitalu dolžnika, pod
pogojem, da bo prisilna poravnava potr-
jena.

Ugotovi se, da prisilna poravnava učin-
kuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 14. 6. 2000 kot dneva začetka postop-
ka prisilne poravnave.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
15. 11. 2000. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 12. 12.
2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 2000

St 53/99-22 S-40980
To sodišče je dne 12. 12. 2000 s

sklepom opr. št. St 53/99 zaključilo likvida-
cijski postopek nad podjetjem Drins, Dva-
najščak in drugi, Trgovsko in storitveno
podjetje na debelo in drobno, uvoz-iz-
voz, d.n.o. – v likvidaciji, Pekre – Lim-
buš, Hrastje 21, ker so končana vsa opra-
vila iz likvidacijskega postopka.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 12. 2000

St 58/99-22 S-40981
To sodišče je dne 12. 12. 2000 s

sklepom opr. št. St 58/99 zaključilo likvida-
cijski postopek nad podjetjem Stonediver
Realty Ferk & Co., Družba za nepremič-

nine in založniško dejavnost, d.n.o. – v
likvidaciji, Orehova vas – Slivnica, Preč-
na 8, ker so končana vsa opravila iz likvida-
cijskega postopka.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 12. 2000

St 221/2000 S-41120
To sodišče je s sklepom St 221/2000

dne 15. 12. 2000 začelo stečajni posto-
pek nad dolžnikom DOL-ON Podjetje za
inženiring, posredovanje in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 130, matič-
na številka 5645301, šifra dejavnosti
51.190.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina 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 pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 13. 3. 2001 ob 10.20 , soba 352 tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 12. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 2000

St 38/99 S-41188
To sodišče je s sklepom opr. št. St

38/99 z dne 19. 12. 2000 nad dolžnikom
F & K, d.o.o., za promet blaga in storitev
Koper, Vojkovo nabrežje 38, Koper, ma-
tična št. 5862469, šifra dejavnosti 51.190,
začelo stečajni postopek, ga takoj zaključi-
lo ter po pravnomočnosti sklepa odredilo
izbris dolžnika iz sodnega registra.

Zoper navedeni sklep lahko upniki vloži-
jo pritožbo v roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 12. 2000

Izvršbe in zavarovanja

Z 2000/00375 IZ-17130
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom opr.

št. Z 2000/00375 z dne 23. 11. 2000, v
izvršilni zadevi upnice Nove Ljubljanske ban-
ke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana,
proti dolžniku in zastavitelju Boštjanu Brenči-
ču, Malgajeva ul. 16, Celje, zaradi zavarova-
nja denarne terjatve v višini 5,850.000 SIT s
pp, z ustanovitvijo zastavne pravice na nepre-
mičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na
podlagi sporazuma strank po 251. členu ZIZ
opravilo rubež in popis nepremičnine, triso-
bnega stanovanja v skupni izmeri 82,88 m2,
ki se nahaja v 1. nadstropju stanovanjske hiše
v Celju, na naslovu Malgajeva ulica št. 16, s
sorazmernim deležem na skupnih prostorih,
delih in napravah stavbe ter stavbnem in
funkcionalnem zemljišču, ki stoji na parc. št.

750, k.o. Celje, katere lastnik je Boštjan Bren-
čič do celote, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 7. 5. 1993 in na podlagi spora-
zuma o delitvi skupnega premoženja med za-
koncema z dne 30. 11. 1994.

Okrajno sodišče v Celju
dne 23. 11. 2000

Z 2000/00087 IZ-15112
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 2000/00087, ki ga je dne 8. 11. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Črnomlju, je bila
ustanovljena na nepremičnini, ki sicer ni vpi-
sana v zemljiški knjigi, to je na stanovanju
št. 2, ki se nahaja v pritličju bloka na naslo-
vu Zupančičeva c. 4, Metlika, ki stoji na
zemljišču parc. št. 4530, vl. št. 1927, k.o.
Metlika, ki obsega sobo, kuhinjo, kopalni-
co, predsobo in klet v skupni izmeri
31,68 m2 stanovanjske površine in pripada-
jočega deleža na skupnih prostorih, delih,
objektih, napravah, ki je last dolžnice Fir
Milice, roj. 21. 10. 1957, iz Metlike, Zu-
pančičeva c. 4, na podlagi kupoprodajne
pogodbe, sklenjene s prodajalko Adlešič
Ireno iz Črnomlja, Ul. 21. oktobra 19a, dne
21. 7. 2000, zastavna pravica v korist upni-
ce SKB Banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina
4, Ljubljana, proti dolžnici Fir MIlici, roj. l.
1957, iz Metlike, Zupančičeva cesta 7, za
zavarovanje izvršljive denarne terjatve v zne-
sku 2,350.000 SIT, z dobo vračanja kredita
180 mesecev, z zapadlostjo vsakega obro-
ka zadnjega dne v mesecu za tekoči me-
sec, z letno obrestno mero TOM + 6%,
zakonitimi zamudnimi obrestmi ter ostalimi
pogoji, kot izhajajo iz sporazuma.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 8. 11. 2000

Z 2000/00339 IZ-16554
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00339, ki ga je dne 23. 10. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na nepremičnini – triinpolso-
bnem stanovanju št. S 1-I-2, v prvem nad-
stropju, v velikosti 72,74 m2, s kletnim pro-
storom, v velikosti 3,81 m2 in parkirnim me-
stom št. 61, v kleti garaže in določen delež
celotnega objekta, in sicer 985/1000 sku-
pnih prostorov lamele, 100/1000 skupnih
prostorov pritličja B 1, 79/10000 skupnih
prostorov celotnega objekta B 1 79/1000
funkcionalnega zemljišča in 58,14/10000
skupnih prostorov garažne kleti, na naslovu
Ljubljanska c. 12, Trzin, stoječe na parcelah
111/1, 119/27, 119/28, na vl. št. 218,
parcela 131/1, na vložku 1986, parcela
120/4, na vložku 1356 ter 111/4, 113/6,
1600/8, vse k.o. Trzin, ki je last dolžnikov na
podlagi prodajne pogodbe, št. 094/2000,
sklenjene dne 28. 9. 2000 s prodajlcem Splo-
šnim gradbenim podjetjem Kraški zidar, d.d.,
Cesta na Lenivec 4, Sežana, Nepremičninska
družba Poteza, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22,
Ljubljana in IN.CO invest, podjetje za pripravo
in izvedbo investicij, d.o.o., Tbilisijska 85,
Ljubljana kot prodajalcem in dolžnikoma kot
kupcema, zastavna pravica v korist upnice
Banke Domžale, d.d., Domžale, bančna sku-
pina Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62,
Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 11,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 8. 11. 2000
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Z 2000/00356 IZ-16587
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00356, ki ga je dne 20. 11. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na nepremičnini – poslovnem
prostoru št. L 5, ki stoji na parc. št. 3134,
3103/1, 3104/3, 3130/5 in 3136, vse
k.o. Domžale, v skupni izmeri 27,30 m2, ki
je last zastavne dolžnice Pogačar Irene, Pre-
voje 68, zastavna pravica v korist upnice
Banke Domžale, d.d., bančna skupina No-
ve Ljubljanske banke, Ljubljanska 62, Dom-
žale, za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 11. 2000

Z 2000/00321 IZ-16594
Na podlagi sklepa opr. št. Z 2000/00321,

ki ga je dne 17. 11. 2000 izdalo Okrajno
sodišče v Domžalah, je bila ustanovljena na
delu poslovne površine v zgornji etaži objekta,
v projektu, označenega s halo B, lociranega
na vzhodnem delu stavbe, in sicer prostor za
poslovno, proizvodno ali skladiščno dejavnost
ter zunanje funkcionalno zemljišče s parkirišči
po specifikaciji, vse ležeče na parc. št.
1509/3, z.k. vložek 3118, k.o. Mengeš, ki je
last zastavitelja, zastavna pravica v korist upni-
ce Banke Celje, d.d., Vodnikova 2, Celje, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
40,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 11. 2000

Z 2000/00026 IZ-14159
Na podlagi sklepa tega sodišča, opr. št.

Z 2000/0026 z dne 14. 6. 2000, sta bili
stanovanji št. 1, ki obsega sobo, kuhinjo,
shrambo, kopalnico in wc ter predsobo, ki
meri 64,52 m2 in stanovanje št. 2, ki sestoji
iz kuhinje in sobe ter dislociranega wc-ja, ki
meri 23,63 m2 in se nahajata v I. etaži po-
slovno-stanovanjske hiše v Idriji, Mestni trg
2, ki stoji na parc. št. 1289, k.o. mesto
Idrija, katerih lastnik je zastavitelj SGI, Sta-
novanjsko gospodarstvo Idrija, d.o.o., na
temelju kupoprodajne pogodbe, sklenjene
med njim kot kupcem in Vojkom Krivcem,
Študentovska 11, Idrija, kot prodajalcem
dne 18. 6. 1999, zarubljeni v korist upnice
Banke Koper, d.d., Pristaniška 14, Koper,
v zavarovanje njene terjatve v višini
5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Idriji
dne 14. 7. 2000

Z 8/2000 IZ-16582
Z 9/2000
Z 43/2000

Na podlagi pravnomočnih sklepov
Okrajnega sodišča na Jesenicah, opr. št.
Z 8/2000, Z 9/2000 in Z 43/2000 z dne
3. 2. 2000, sta poslovna objekta Avtoservis
in Avtosalon Pančur, v stanovanjsko poslov-
nem objektu, ki stojita na parc. št. 1534/1
in 1534/2, pripisani pri vl. št. 16, k.o. Blej-
ska Dobrava in parc. št. 1535, pri vl. št.
942, k.o. Blejska Dobrava, ki še nista vknji-
žena v zemljiški knjigi na ime dolžnika, za-
rubljena v korist upnice SKB banke, d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, zaradi zavarovanja
denarne terjatve v znesku 25,000.000 SIT.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 6. 11. 2000

Z 290/2000 IZ-16556
Opravi se popis nepremičnine in rubež

dolžnika POS Elektronček, d.o.o., Kamnik,
v dobro upnice Nove LB, d.d., Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
7,500.000 SIT s pripadki, pod pogoji iz
neposredno izvršljivega notarskega zapisa,
opr. št. SV 1502/2000 z dne 15. 9. 2000,
in sicer na poslovnem prostoru, lokalu št.
L-5, v izmeri 66,37 m2, s pripadajočim klet-
nim skladiščnim prostorom, v izmeri
30,88 m2, v pritličju poslovno stanovanjske
stavbe na naslovu Livarska ul. 7, v Kamni-
ku-Perovo, oznaka objekta D2K3, s pripa-
dajočim deležem skupnih prostorov in na-
prav ter funkcionalnim zemljiščem, ki stoji
na parc. št. 746/21 in parc. št. 746/20, vl.
št. 2306, k.o. Kamnik.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznam-
be izvršbe. Z rubežem pridobi upnica za-
stavno in poplačilno pravico z dnem opra-
ve rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 8. 11. 2000

Z 302/2000 IZ-16573
Opravi se popis nepremičnine in rubež

dolžnice Ros Marije-Danijele, v dobro upni-
ce Banke Domžale, d.d., zaradi zavarova-
nja denarne terjatve v višini 1,600.000 SIT
s pp, pod pogoji iz neposredno izvršljivega
notarskega zapisa, opr. št. SV 858/2000 z
dne 13. 10. 2000, in sicer na enoinpolso-
bnem stanovanju z oznako 20, v 4. nadstro-
pju, v izmeri 46,67 m2, s kletnim prosto-
rom, z oznako 20, v velikosti 7,30 m2 in s
pripadajočim idealnim deležem na skupnih
prostorih in napravah te stanovanjske hiše
ter funkcionalnem zemljišču na parceli
1420/21, k.o. Podgorje, na naslovu Jako-
pičeva 21, Kamnik.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznam-
be izvršbe. Z rubežem pridobi upnik za-
stavno in poplačilno pravico z dnem opra-
ve rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 15. 11. 2000

Z 149/2000 IZ-16574
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 1003/00 z dne 22. 9. 2000 in
sklepa naslovnega sodišča opr. št. Z
149/2000 z dne 11. 10. 2000, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, do dol-
žnika Pahor Marjana, Koper, Veliščkova 11,
v višini 2,500.000 SIT s pp, z realno obre-
stno mero 5,50% letno, ki se spreminja v
višini, rokih in na način, določen z vsakokrat
veljavnim sklepom o obrestnih merah upni-
ce, kredit se revalorizira v rokih in na način,
določen z vsakokrat veljavnim sklepom o
obrestnih merah upnice, ki ga bo dolžnik
vračal v 120 mesečnih obrokih, ki zapadejo
v plačilo vsakega zadnjega dne v mesecu s
tem, da prvi obrok zapade v plačilo zadnji
dan v naslednjem mesecu po prenosu kre-
dita v odplačilo, vendar najkasneje 30. 10.
2000, zadnji pa 30. 11. 2010 ter pod dru-
gimi pogoji, razvidnimi iz navedenega spo-
razuma strank in pogodbe o kreditu št.
236-2740/62 z dne 18. 9. 2000, ki je se-
stavni del navedenega sporazuma strank,

opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, in sicer dvosobnega stano-
vanja v stanovanjski stavbi v Kopru, Velu-
ščkova 11, ki stoji na parc. št. 443/6, k.o.
Semedela, v izmeri 44,10 m2, s pripadajo-
čo solastninsko pravico na zemljišču na ka-
terem stavba stoji in funkcionalnem zemlji-
šču ter skupnih delih, objektih in napravah,
kar je last dolžnika, kot to izhaja iz prodajne
pogodbe, sklenjene dne 6. 7. 1993, med
njimi in Republiko Slovenijo, Ministrstvom
za obrambo, Ljubljana, kot prodajalko.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 16. 11. 2000

I 39/98 IZ-16579
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni

sodnici Meliti Černe, v izvršilni zadevi upni-
ka Darka Ceglarja, C. 2. oktobra, Koper, ki
ga zastopa odv. Danijel Starman iz Kopra,
zoper dolžnika Panda Commerce, d.o.o.,
Koper, Jadranska c. 25, Ankaran, zaradi
izterjave 81.090 SIT, na naroku za rubež
nepremičnine dne 6. 11. 2000, sklenilo:

zarubi se dolžnikova nepremičnina, po-
slovni lokal Market Capris v Kopru, Krpano-
va 7–9, ki se nahaja v pritličju poslovno-sta-
novanjske zgradbe v izmeri 300 m2, last dol-
žnika, na podlagi fotokopije pogodbe o pro-
daji poslovnih prostorov, sklenjene med
Gorenje Commerce, d.o.o. in dolžnikom
dne 23. 1. 1992.

Zapisnik bo sodišče razglasilo na ogla-
sni deski ter objavilo v Uradnem listu RS.

Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. Dolžni-
ku je prepovedano razpolagati z zarubljeno
nepremičnino, jo poškodovati, uničiti ali ka-
ko drugače preprečiti plačilo upnika, sicer
stori kaznivo dejanje po 229. členu KZ.

Upnik z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 11. 2000

Z 2000/00519 IZ-9081
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00519 z dne 12. 6. 2000,
je bilo dvosobno stanovanje št. 1, v izmeri
47,50 m2, ki se nahaja v bloku B6, stopni-
šče 3, v pritličju, Ulica Privoz 7A v Ljubljani.
Navedena nepremičnina se nahaja v objek-
tu, zgrajenem na parc. št. 25/5, 273/1,
273/2, 27, 26, 25/1 in 25/18, k.o. Kar-
lovško predmestje in je last zastaviteljice
Sušnik Darje, Privoz 7a, Ljubljana, na pod-
lagi darilne pogodbe z dne 28. 5. 1993,
sklenjene med zastaviteljico kot obdarovan-
ko in Sušnik Marijo, Spodnja Sevnica 39,
Medvode, kot darovalko, z dnem 11. 7.
2000 zarubljeno v korist upnika Karntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Slo-
veniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 575.000 ATS s
pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2000

Z 2000/01029 IZ-9082
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01029 z dne 7. 6. 2000,
je bilo stanovanje št. 72, tip 77, varianta C,
v 8. nadstropju stanovanjskega objekta
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Ar-31 in enako označene shrambe v kletni
etaži, v soseski MS 4,5 Fužine, v Ljubljani,
Rusjanov trg 4. Stanovanje obsega
75,36 m2. Stanovanjski objekt, v katerem
se nahaja navedeno stanovanje, stoji na
parc. št. 1050, pri vl. št. 732 in k.o. Slape.
Stanovanju pripada tudi sorazmeren sola-
stniški delež na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah ter na funkcionalnem
zemljišču objekta, v katerem se nahaja in
je last dolžnikov Šabić Dijane, Pot k ribniku
24, Ljubljana in Šabić Sabita, Polje cesta
VI 8, Ljubljana, vsakega do 1/2, na podla-
gi prodajne pogodbe z dne 10. 5. 2000,
sklenjene z Bojanom Juntezom kot proda-
jalcem, z dnem 11. 7. 2000 zarubljeno v
korist upnika Karntner Sparkasse AG, Ce-
lovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 605.000 ATS v tolarski protivre-
dnosti s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2000

Z 2000/01751 IZ-16558
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01751 z dne 24. 10.
2000, je bilo stanovanje št. 3, v pritličju, v
izmeri 66,35 m2, shramba št. 3, v 1. nad-
stropju, v izmeri 2,75 m2 in shramba št. 3,
na podstrehi, v izmeri 3,70 m2, v objektu na
naslovu Polanškova ulica 36 v Črnučah, s
sorazmernim deležem na vseh delih in na-
pravah, ki je last zastavitelja Stanislava Straj-
narja, Polanškova ulica 36, Ljubljana, z
dnem 24. 10. 2000 zarubljeno v korist upni-
ka Karntner Sparkasse AG, Celovec, Po-
družnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
490.000 ATS v tolarski protivrednosti s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2000

Z 2000/01771 IZ-16559
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01771 z dne 24. 10.
2000 je bila atrijska hiša B9, s pripadajočo
garažo in zemljiščem, vse kot je navedeno
na prodajni pogodbi št. 201/98-6 z dne
22. 10. 1998, ki je last dolžnice Matajec
Judnič Jasne, Ul. Cankarjeve brigade 24,
Ljubljana, in zastaviteljev Judnič Bojana in
Matajec Zmage, oba Ul. Cankarjeve briga-
de 24, Ljubljana, in jim je prepovedano na-
daljnje obremenjevanje in odtujitev navede-
ne nepremičnine, z dnem 24. 10. 2000 za-
rubljena v korist upnika Volksbank – Ljud-
ska banka, d.d., Miklošičeva 30, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
6,188.469,50 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2000

Z 2000/01752 IZ-16560
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01752 z dne 24. 10.
2000, je bilo stanovanje št. 3, v pritličju, v
izmeri 66,35 m2, shramba št. 3, v 1. nad-
stropju, v izmeri 2,75 m2 in shramba št. 3,
na podstrehi, v izmeri 3,70 m2, v objektu na
naslovu Polanškova ulica 36 v Črnučah, s
sorazmernim deležem na vseh delih in na-
pravah, ki je last zastavitelja Stanislava Straj-
narja, Polanškova ulica 36, Ljubljana, z
dnem 24. 10. 2000 zarubljeno v korist upni-

ka Karntner Sparkasse AG, Celovec, Po-
družnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
630.000 ATS v tolarski protivrednosti s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2000

Z 2000/01764 IZ-16562
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01764 z dne 24. 10. 2000,
je bil poslovni prostor št. II, v skupni izmeri
62,81 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju objek-
ta 3, na naslovu Cesta v Gorice 38, ki je last
dolžnika SQN računalniški inženiring, d.o.o.,
Krivec 62, Ljubljana, na podlagi pogodbe,
sklenjene s prodajalcem ARNE, računalniški
sistemi, d.o.o., Borovec 35, Trzin, z dnem
24. 10. 2000 zarubljen v korist upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg repu-
blike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 10,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2000

Z 2000/01761 IZ-16569
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01761 z dne 17. 10.
2000, je bilo stanovanje št. 63, v desetem
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Društvena ul. 2, Ljubljana, skupaj z ustrez-
nim solastniškim deležem na skupnih ob-
jektih, delih in napravah ter na stavbnem in
funkcionalnem zemljišču, stoječem na parc.
št. 196, vl. št. 181, k.o. Udmat, ki je last
dolžnikov Novak Srečka in Novak Barbare,
oba Društvena 2, Ljubljana, vsakega do 1/2
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
12. 7. 2000 in dodatka h kupoprodajni po-
godbi z dne 28. 8. 2000, sklenjenih s pro-
dajalcem Cirilom Novakom, Društvena ul.
2, Ljubljana, z dnem 17. 10. 2000 zarub-
ljeno v korist upnice Nove Ljubljanske ban-
ke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve

– do dolžnika Srečka Novaka, na podla-
gi pogodbe o kreditu št. 56-893/54 z dne
5. 8. 2000, v višini 2,676.240 SIT s pp,

– do dolžnice Barbare Novak, na podla-
gi pogodbe o kreditu št. 56-895/16 z dne
5. 8. 2000, v višini 1,674.000 SIT s pp in

– do dolžnice Bašič Martine, na podlagi
pogodbe o kreditu št. 56893/86 z dne
5. 8. 2000, v višini 2,849.760 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 11. 2000

Z 2000/01795 IZ-16584
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01795 z dne 17. 10.
2000, je bilo stanovanje, ki se nahaja v
stanovanjskem objektu A-25, zgrajenem v
soseski MS 4/5 Fužine, na naslovu Rusja-
nov trg 10, Ljubljana, v skupni izmeri
66,67 m2, skupaj z ustreznim solastniškim
deležem na skupnih objektih, delih in na-
pravah ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, stoječem na zemljišču parc. št.
1087/2, 1061/1, 1048/2, 1047/3,
1048/1 in 1047/1, vse k.o. Slape, v zem-
ljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki
je last dolžnika Giovanni Godena, Prijatelje-
va 30, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 25. 8. 2000, sklenjene med
Purkart Radom in Purkart Marino, oba
Rusjanov trg 10, Ljubljana, kot prodajalce-

ma in dolžnikom kot kupcem, z dnem
14. 11. 2000 zarubljeno v korist upnice No-
ve Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 6,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 11. 2000

Z 2000/01586 IZ-16585
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01586, ki ga je dne 15. 11. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
31, v II. nadstropju, v izmeri 47,08 m2, s
pripadajočo kletjo na naslovu Brilejeva 14 v
Ljubljani, ki je last zastaviteljice na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanova-
nja, št. 486-2/92 z dne 3. 7. 1992 in na
trgovinskem lokalu v pritličju stanovanjske-
ga bloka B-11, oznake št. 6 v Ljubljani, v
soseski ŠS-8/2 Nove Dravlje, v izmeri
85,14 m2, s pripadajočo kletjo na naslovu
Brilejeva 14, Ljubljana, ki je last dolžnika,
na podlagi kupoprodajne pogodbe, skle-
njene dne 1. 8. 2000, s prodajalcem
Mladenović Viltonom, Jakčeva 8, Ljubljana,
zastavna pravica v korist upnice Slovenske
investicijske banke, d.d., Čopova 38, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 22,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 11. 2000

Z 2000/01476 IZ-16586
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01476 z dne 5. 9. 2000,
je bilo dvosobno stanovanje št. J 1/2, na
naslovu Ulica bratov Učakar 134 v Ljubljani,
v izmeri 64,84 m2, s pripadajočim vrtom, v
izmeri 30,49 m2, s kletjo in trajno uporabo
zemljišča in skupnih delov in prostorov stav-
be, ki je last zastaviteljev Vilima Zajec in
Polonce Šetrajčič-Zajec, vsakega do ene
polovice, kar je razvidno na podlagi kupo-
prodajne pogodbe, sklenjene dne 17. 1.
1997 med prodajalcema Bah Jožetom in
Bah Majo ter zastaviteljema kot kupcema, z
dnem 14. 11. 2000 zarubljeno v korist upni-
ce Slovenske investicijske banke, d.d., Čo-
pova 38, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 6,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 11. 2000

Z 2000/01809 IZ-16588
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01809 z dne 17. 10.
2000, so bili poslovni prostori pod oznako
P-3, v I. nadstropju, orientacija sredina –
vzhod, severno stopnišče, v skupni neto
izmeri 88,73 m2, od tega pisarne, čajna ku-
hinja, sanitarije in hodnik pred sanitarijami,
v izmeri 83,32 m2 ter pripadajoči del sku-
pnega hodnika v izmeri 5,41 m2, s sora-
zmernim deležem, na skupnih prostorih, de-
lih in napravah stavbe ter stavbnem in fun-
kcionalnem zemljišču, ki leži na parceli št.
127/98, k.o. Moste, vpisani v zemljiški knji-
gi Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki so last
dolžnika Unilabor, podjetje za inženiring, pro-
izvodnjo, servis in promet laboratorijske opre-
me ter opreme za avtomatizacijo proizvodnje
v laboratorijih, d.o.o., Letališka 33, Ljublja-
na, na podlagi pogodbe št. 0066000019 z
dne 15. 3. 2000, sklenjene med Imos, inve-
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sticijske gradnje, d.d., Ljubljana, kot proda-
jalcem in dolžnikom kot kupcem, z dnem
14. 11. 2000 zarubljeni v korist upnice No-
ve Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 17,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 11. 2000

Z 2000/02004 IZ-17163
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02004, ki ga je dne 30. 11. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru št.
221/B, v skupni izmeri 64,44 m2, v med-
etaži v poslovni stavbi Tržaška c. 2, v Ljub-
ljani, ki stoji na parc. št. 608, vl. št. 1038,
k.o. Gradiško predmestje II, ki je last
dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 28. 12. 1998, sklenjene s proda-
jalcem Društvom Kololjub, Tavčarjeva 2,
Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice
Nove kreditne banke Maribor, d.d., Po-
družnice Ptuj, Novi trg 1, Ptuj, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 10,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 11. 2000

Z 2000/00162 IZ-16555
Na podlagi sklepa o zavarovanju za

zavarovanje denarne terjatve, opr. št.
Z 2000/00162 z dne 2. 11. 2000, je na
poslovnem prostoru št. P.9 - lokal za
trgovsko dejavnost, v izmeri 41,60 m2, v
pritličju, na naslovu Ljubljanska cesta 26,
Novo mesto, v Trgovsko poslovnem centru
Bršljin, ki so last Draga Predoviča na podla-
gi kupoprodajne pogodbe št. 50/7 z dne
15. 6. 1999, sklenjene s prodajalcem Re-
al, d.o.o., storitve financiranja, svetovanja
in trženja, Kočevarjeva 2, Novo mesto in
Begrad, d.d., gradbeništvo, trgovina, inže-
niring, Kočevarjeva 2, Novo mesto, z rube-
žem pridobljena zastavna pravica v korist
upnice Slovenske investicijske banke, d.d.,
Čopova 38, Ljubljana, za znesek
11,000.000 SIT s pp, razvidnimi iz citirane-
ga sklepa o zavarovanju.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 2. 11. 2000

Z 150/2000 IZ-16551
Ugotovi se, da na podlagi neposredno

izvršljivega notarskega zapisa notarke Ne-
venke Kovačič iz Kopra, opr. št. SV
633/2000 z dne 7. 11. 2000, zaradi zava-
rovanja upnikove (SKB Banka, d.d., Ajdov-
ščina 4, Ljubljana) denarne terjatve z za-
stavno pravico na nepremičnini v lasti za-
stavnega dolžnika (SURF – Trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Obala 120) zarubi:

– poslovni prostor št. 6, Obrtna cona
Lucija - hala 2, Liminjanska cesta 94b, Por-
torož, ki je v delilnem načrtu obarvan z
modro črtkano črto in meri 52,10 m2 v pri-
tličju in 52,10 m2 v nadstropju, kar je sku-
paj 104,20 m2 in stoji na parceli št.
4953/22, k.o. Portorož, kar je zastavitelj
pridobil s kupno pogodbo št. 10/99, skle-
njeno dne 10. 11. 1999 z AMK Inženiring,
d.o.o., Portorož, Strma pot 9, kot proda-
jalcem in overjeno pri notarki Mojci Tavčar
Pasar pod opr. št. OV-2605/99, dne
10. 11. 1999,

– poslovni prostor št. 4, v hali 2, v pritli-
čju, zazidava Obrtna cona Lucija, v izmeri
106 m2, ki stoji na parceli št. 4953/1, k.o.
Piran II, kar je zastavitelj pridobil s kupno
pogodbo OC 549/4, sklenjeno dne 28. 5.
1997 s Splošnim gradbenim podjetjem
Koper, p.o., Koper, Obrtniška 30, kot pro-
dajalcem in overjeno pri notarki Mojci
Tavčar Pasar, pod št. OV-1250/97, dne
2. 6. 1997,

– poslovni prostor št. 5, P+1, v skupni
izmeri 106 m2, v zazidavi Obrtna cona Luci-
ja, na parceli št. 4953/1, k.o. Portorož, kar
je zastavitelj pridobil s kupno pogodbo št.
OC 50549/10, sklenjeno dne 6. 5. 1998 s
Splošnim gradbenim podjetjem Koper, d.d.,
Koper, Obrtniška 30, kot prodajalcem in
overjeno pri notarki Mojci Tavčar Pasar pod
št. OV-677/98, dne 11. 5. 1998.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 15. 11. 2000

Z 149/2000 IZ-16589
Ugotovi se, da na podlagi neposredno

izvršljivega notarskega zapisa notarja Jane-
za Novaka iz Kamnika, opr. št. SV
480/2000 z dne 16. 10. 2000, zaradi za-
varovanja upnikove (Nova Ljubljanska ban-
ka, d.d., Trg Republike 2, Ljubljana)
denarne terjatve z zastavno pravico na ne-
premičnini v lasti zastavnega dolžnika Iztoka
Dobovška do 1/4, zastavitelja Marjana Do-
bovška do 1/2 in zastaviteljice Francke Do-
bovšek do 1/4, zarubi stanovanje oziroma
apartma št. 7/V, v stavbi v Hotelu Jadranka,
Portorož št. 7, v 5. nadstropju, v izmeri
53,45 m2 neto koristne površine, skupaj s
pripadajočo solastninsko pravico na skupnih
delih in napravah zgradbe, na stavbišču in
funkcionalnem zemljišču, stoječe na parc.
št. 1543, vpisan v z.k. vl. št. 290, k.o.
Portorož, pridobljenem na podlagi kupopro-
dajne pogodbe št. 3/2000-JADR z dne
24. 3. 2000, sklenjene s prodajalcem Ko-
nekta, d.o.o., Portorož.

Okrožno sodišče v Piranu
dne 17. 11. 2000

Z 147/2000 IZ-16590
Ugotovi se, da na podlagi neposredno

izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava
Ferligoja iz Kopra, opr. št. SV 1200/2000 z
dne 16. 10. 2000, zaradi zavarovanja upni-
kove (Volksbank-Ljudska banka, d.d., Ljub-
ljana, Miklošičeva 30) denarne terjatve z za-
stavno pravico na nepremičnini v lasti zastav-
nega dolžnika (dr. Naumovski Petar, samo-
stojni podjentik, zasebna specialistična
ambulanta - dispanzer za žene, Portorož, Pot
solinarjev 1) zarubi poslovni prostor številka
L 1.24, v izmeri 54,60 m2, ki se nahaja v 1.
nadstropju objekta B2, v okviru Trgovsko po-
slovnega centra v Luciji, znanega pod nazi-
vom lokacijskega dovoljenja TPC Lucija - III.
faza, s pripadajočo infrastrukturo, stoječem
na parc. št. 5533/1, k.o. Portorož, ki ga je
zastavni dolžnik pridobil na podlagi prodajne
pogodbe številka 109/2000 z dne 15. 6.
2000, sklenjene s prodajalcem GIP Stavbe-
nik, d.d., Koper, z overitvijo podpisa zasto-
pnika GIP Stavbenik, d.d., Koper, tedaj listi-
no, sposobno za vknjižbo lastninske pravice
v zemljiško knjigo.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 17. 11. 2000

Z 00/00139 IZ-15072
Na podlagi sklepa opr. št. Z 00/00139,

ki ga je dne 26. 10. 2000 izdalo Okrajno
sodišče v Slovenski Bistrici, je bila ustanov-
ljena na poslovnem prostoru v poslovno-sta-
novanjskem objektu v Laporju, v izmeri
34,86 m2, ki obsega gostinski prostor s
priročnim skladiščem in garderobo s sani-
tarijami za osebje, ležeče v pritličju na JZ
strani objekta, ki je last dolžnika, zastavna
pravica v korist upnice RS, Ministrstva za
finance, Davčne uprave RS, Davčnega ura-
da Maribor, Izpostava Slovenska Bistrica,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
1,949.888 SIT s pp in stroškov zavarova-
nja v višini 18.500 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 2. 11. 2000

Z 2000/00278 IZ-17093
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00278, ki ga je dne 28. 11. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 1, v pritličju
stanovanjske hiše Izlake 17, v izmeri
43,86 m2, s solastniškim deležem na sku-
pnih prostorih, delih, objektih in napravah
stanovanjske hiše, ki je last Vitasan, d.o.o.,
Izlake, Podlipovica 43, Izlake, ki jo je dol-
žnik pridobil s kupoprodajno pogodbo z
dne 20. 10. 2000 od prodajalca Franca
Grošlja, Podlipovica 43, Izlake, zastavna
pravica v korist upnice Banke Zasavje, d.d.,
Trbovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, Trg revolucije 25c, Trbovlje, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
7,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 27. 11. 2000

Razpisi
 delovnih mest

Št. 77/90 Ob-41158
Znanstvenoraziskovalni center Sloven-

ske akademije znanosti in umetnosti, razpi-
suje delovno mesto

predstojnika Inštituta za arheologijo.
Poleg splošnih, z zakonom določenih

pogojev morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– da imajo doktorat znanosti ustrezne
smeri,

– izkušnje pri vodenju raziskovalnih sku-
pin na ožjem raziskovalnem področju ter pri
vodenju dela,

– znanje tujih jezikov,
– 5 let delovnih izkušenj.
Prijavi na razpis morajo kandidati priložiti

življenjepis, bibliografijo in programsko
usmeritev Inštituta.

Izbrani kandidat bo imenovan za štiri leta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

pogojev bomo sprejemali 8 dni po objavi na
naslov ZRC SAZU, Ljubljana, Gosposka 13.

Znanstvenoraziskovalni center
Slovenske akademije znanosti

in umetnosti, Ljubljana
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Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

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

Ob-41080
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje “Okolje” Piran, Forna-
če 33, 6330 Piran, faks 05/21-750-15.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca – odprti postopek.

3. (a) Kraj dobave: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: pometalni stroj za pometa-
nje javnih površin – 1 kom.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj mora ponuditi blago v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
17,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do

40 dni po sklenitvi pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje “Okolje” Piran, Fornače 33,
6330 Piran, kontaktna oseba Alenka Poljšak,
05/61-750-40.

Razpisna dokumentacija bo poslana pri-
poročeno na podlagi pisnega zahtevka in s
predložitvijo potrjenega virmana o plačilu. Za-
htevek za dvig razpisne dokumentacije je lah-
ko po faksu ali po pošti.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 15. 1. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT + DDV na ŽR
51410-601-12921.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 1. 2001 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Javno podjetje “Okolje” Pi-
ran, Fornače 33, 6330 Piran (tajništvo).

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”,
s številko objave tega javnega razpisa, na-
vedbo predmeta naročila, naslovom naročni-
ka in naslovom pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 1. 2001 ob 13. uri, na JP “Okolje” Pi-
ran, Fornače 33, 6330 Piran, v sejni sobi.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: bančna garancija v višini 5% od orien-
tacijske vrednosti objavljenega naročila.

10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-

ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: pravna
oseba ali samostojni podjetnik.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 18. 2. 2001.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ekonom-
sko najugodnejša cena.

Merila:
– rok dobave,
– ponujena cena,
– tehnične karakteristike,
– reference,
– garancijska doba,
– garancijsko in pogarancijsko vzdrževa-

nje (servis).
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba Alenka Poljšak, tel.
05/61-750-40.

16., 17.
Javno podjetje “Okolje” Piran, d.o.o.

Ob-41081
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni vrtec Ravne na Koroškem, Če-
čovje 7/a, 2390 Ravne na Koroškem, tel. in
faks 02/82-21-560.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila po
odprtem postopku.

3. (a) Kraj dobave: Javni vrtec Ravne na
Koroškem, Ravne na Koroškem.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: predmet javnega naročila so
prehrambeni izdelki po naslednjih skupi-
nah:

– mleko in mlečni izdelki: 1,233.000 SIT,
– meso in mesni izdelki: 1,995.000 SIT,
– ribe: 76.000 SIT,
– sveža zelenjava in sadje: 1,192.000

SIT,
– konzervirana zelenjava in sadje: 90.000

SIT,
– sokovi: 380.000 SIT,
– kruh in pekovsko pecivo: 3,810.000

SIT,
– žita in testenine: 228.000 SIT,
– ostalo prehrambeno blago: 800.000

SIT.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponu-
dniki se lahko potegujejo tudi samo za eno
skupino prehrambenih izdelkov.

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost javnega naročila je 9,804.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

– mleko in mlečni izdelki: 1,233.000 SIT,
– meso in mesni izdelki: 1,995.000 SIT,
– ribe: 76.000 SIT,
– sveža zelenjava in sadje: 1,192.000

SIT,
– konzervirana zelenjava in sadje: 90.000

SIT,
– sokovi: 380.000 SIT,
– kruh in pekovsko pecivo: 3,810.000

SIT,
– žita in testenine: 228.000 SIT,
– ostalo prehrambeno blago: 800.000

SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivna dobava v letu 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javni
vrtec Ravne na Koroškem, Čečovje 7/a, Rav-
ne na Koroškem – v tajništvu šole.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 10. 1. 2001 do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na
voljo proti plačilu 6.000 SIT (v ceni je vklju-
čen DDV) pri blagajni zavoda ali virmansko
na ŽR št. 518300-603-32975, odprt pri AP-
PNI Podružnica Ravne na Koroškem.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 15. 1. 2001 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Javni vrtec Ravne na Koro-
škem, Čečovje 7/a, Ravne na Koroškem, z
napisom “Ponudba – Ne odpiraj”, z navedbo
skupino živil, na katero se prijavlja in številko
javnega razpisa, na katerega se ponudba na-
naša. Ovoji morajo biti zapečateni. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 1. 2001 ob 12. uri, v prostorih Javnega
vrtca Ravne na Koroškem, v prostorih enote
Marjetka, Gledališka pot 4, Ravne na Koro-
škem.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: rok plačila ne sme biti krajši
od 30 dni od dneva uradnega prejema listi-
ne, ki je podlaga za plačilo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodba o sode-
lovanju.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: na jav-
ni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki
so registrirane za opravljanje dejavnosti ali
zasebniki, ki imajo v priglasitvenem listu vpi-
sano dejavnost, katere predmet je javni raz-
pis. Ostali zahtevani pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
odstopiti od ponudbe po preteku roka za
oddajo le-te; veljavnost ponudbe mora biti
do vključno 31. 12. 2001.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbe
bodo ocenjene po posamezni skupini živil.

Pri ocenjevanju ponudb bodo uporablje-
na naslednja merila:

1. ponudbena cena,
2. reference ponudnika.

Podrobnejša razlaga meril in načina oce-
njevanja je v razpisni dokumentaciji.

15., 16., 17.
Javni vrtec Ravne na Koroškem

Ob-41067
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Ciciban Sevnica, NHM 22, 8290
Sevnica, tel. 07/816-16-50, faks
07/816-16-55.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): odprti postopek.

3. (a) Kraj dobave: 8290 Sevnica, NHM
22.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava prehrambenih arti-
klov po sklopih:

1. kruh in pekovsko pecivo,
2. sadje in zelenjava,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. sveže meso in mesni izdelki,
5. sadni sokovi in napitki,
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6. testenine, keksi in zmrznjeni izdelki
iz testa,

7. jajca,
8. perutnina, perutninski izdelki in kun-

čje meso,
9. ribe in zmrznjena zelenjava,
10. splošno prehrambeno blago.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobave
se lahko vršijo v celoti ali po sklopih.

(č), (d)
4. Datum dobave, če je predvideno: od

1. 3. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

28. 2. 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo Vrtca Ciciban Sevnica, NHM 22, Hoh-
kraut Darinka, tel. 07/816-16-50.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 19. 1. 2001 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 5.950 SIT (DDV je
vključen v ceno) in se plača z virmanom na
ŽR 51610-603-30619.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 24. 1. 2001 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Vrtec Ciciban Sevnica, NHM
22, 8290 Sevnica. Zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene z napisom: “Ne
odpiraj – Ponudba” in s številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z
navedbo predmeta javnega razpisa (sklopa
oziroma več sklopov). Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 1. 2001 ob 13. uri, v upravi Vrtca Cici-
ban Sevnica, NHM 22, 8290 Sevnica.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: lastna menica v vrednosti
10% od vrednosti ponudbe; ponudnik nudi
45-dnevni plačilni rok od dneva prejema fak-
ture.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodba o poslov-
nem sodelovanju.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: re-
gistrirana gospodarska družba ali samostojni
podjetnik, ki predloži BON-2, star največ 10
dni oziroma največ 10 dni staro potrdilo
DURS o plačanih prispevkih in davkih.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena: do 12 točk,
– kompletnost: do 10 točk,
– rok dobave: do 8 točk,
– dosedanje izkušnje s ponudniki: do 6

točk,
– popusti in ugodnejši plačilni pogoji: do

4 točke,
– reference: do 2 točki.
15., 16., 17.

Vrtec Ciciban Sevnica

Št. 158 Ob-41114
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bolnišnica za zdravljenje in rehabilita-
cijo kroničnih in pljučnih bolnikov in poda-

ljšano splošno-bolnišnično nego Sežana,
Cankarjeva ul. 4, 6210 Sežana, tel. – faks
05/734-13-02.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (18. člen ZJN-1): javni razpis za izbiro
izvajalca po odprtem postopku.

3. (a) Kraj dobave: RTG oddelek naroč-
nika.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava in montaža RTG apa-
rata za slikanje pljuč in skeleta.

Tehnična specifikacija RTG aparata –
osnovne zahteve:

– RTG generator od 50 do 65 KW,
– anodna napetost maksimalno 150 kV,
– frekvenčni inventor >20 KHz,
– anatomski programi,
– avtomatska kontrola ekspozicije,
– avtomatska zaznava kasete na buckyu

in na mizi,
– stropni teleskopski nosilec RTG cevi,
– RTG cev do 150 kV,
– fokus mali: <0,7 mm,
– fokus veliki: <1,3 mm,
– hitra rotacija anode 8000 do 9000

obr./min.,
– dvižna plavajoča preiskovalna miza z

vzdolžnim, prečnim in vertikalnim pomikom,
– rešetka 12 : 1, 40, 115 cm,
– nosilec kaset – možnost uporabe kaset

dimenzije 18 × 24 do 35 × 43 cm,
– vertikalni stenski stativ,
– sredina buckya od 38 cm do 190 cm,
– velikost kaset od 18 × 24 cm do 35 ×

43 cm,
– rešetka 12 : 1, 40, 180 cm.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponu-
dnik mora ponuditi blago v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT (brez DDV).

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: rok

dobave je 60 dni po podpisu pogodbe.
5. Datum pričetka obratovanja: najpozne-

je v 75 dneh od podpisa pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bol-
nišnica za zdravljenje in rehabilitacijo kronič-
nih in pljučnih bolnikov in podaljšano splo-
šno-bolnišnično nego Sežana, Cankarjeva 6,
Sežana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejitev, in sicer
vsak delovni dan od 8. do 14. ure. Ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo ose-
bno ob predložitvi ustreznega pooblastila ozi-
roma lahko zahtevajo, da se jim pošlje po
pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR Bolnišni-
ce Sežana, št. 51420-603-31198, ali nepo-
sredno pri blagajni računovodstva.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo prispele do 31. 1. 2001 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Bolnišnica za zdravljenje in
rehabilitacijo kroničnih in pljučnih bolnikov in
podaljšano splošno-bolnišnično nego Seža-
na, Cankarjeva 4, 6210 Sežana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj”,
s številko objave javnega razpisa in številko
Uradnega lista RS ter navedbo predmeta na-
ročila. Na hrbtni strani kuverte mora biti napi-
san naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 31. 1. 2001 ob
10. uri, v sobi direktorja bolnišnice, Cankar-
jeva 4 v Sežani.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti garanci-
jo banke za resnost ponudbe v višini 10% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, z ve-
ljavnostjo do 2. 4. 2001.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: plačilni pogoji so navedeni 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 po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost:

1. da ima izjavo, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečaj-
ni postopek ali postopek likvidacije,

2. da ima potrdilo ustreznega organa
o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila in izkazuje njegovo
zadnje stanje (lahko overovljena fotokopija
originala),

3. da ima izjavo, da proti ponudniku v
zadnjih petih letih pred objavo tega JN ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo de-
janje, ki je povezano z njegovim poslovanjem
ali izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepoveda-
no opravljati dejavnost, ki je predmet JN,

4. da ima potrdilo pristojnega organa,
da ima poravnane davke, takse in prispevke
in druge obveznosti do dneva objave JN (ori-
ginal),

5. da ima obrazec BON 1 in BON 2,
ne starejša od 60 dni (lahko overovljena foto-
kopija originala),

6. da ima potrdilo ustreznega organa,
da ni imel blokiranega žiro računa v zadnjih
šestih mesecih pred objavo JN (original),

7. da ima izjavo, da sprejema naročni-
kove plačilne pogoje,

8. da ima izjavo, da zagotavlja 100%
dobavo blaga in storitev, navedenih v razpi-
sni dokumentaciji za izvedbo JN,

9. da ima izjavo, da zagotavlja pravo-
časno izvedbo JN oziroma pogodbenih ob-
veznosti, navedenih v vzorcu pogodbe – raz-
pisna dokumentacija,

10. da ima izjavo, da je pooblaščen s
strani proizvajalca RTG opreme, oziroma da
zagotavlja kvalitetne servisne storitve,

11. da ima izjavo, da zagotavlja rezer-
vne dele za ponujeni RTG aparat rezervne
dele še najmanj devet let po preteku garan-
cijske dobe,

12. da ima izjavo, da zagotavlja 24-ur-
ni odzivni čas servisa,

13. da ima izjavo, da bo po končani
montaži oziroma primopredaji brezplačno iz-
šolal osebje,

14. da ima pozitivno mnenje ZVD o
varnosti in primernosti RTG aparata in idejnih
zasnovah za prostorsko ureditev in razpore-
ditev RTG opreme ter za instalacije, glede na
veljavne standarde in predpise,

15. da ima izjavo, da nudi garancijo za
ponujeno RTG opremo,

16. da ima izjavo, da bo v roku 15 dni
po podpisu pogodbe (v primeru, da je izbra-
na njegova ponudba) dostavil naročniku PZI
za prostorsko ureditev in razporeditev RTG
opreme ter instalacije, skladno z idejno za-
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snovo, kje so upoštevani potrebni standardi
in predpisi,

17. da ima garancijo banke za resnost
ponudbe v višini 10% ocenjene vrednosti JN,

18. da ima izjavo banke, da bo prido-
bil bančno garancijo za dobro izvedbo JN, v
višini 10%, z veljavnostjo 90 dni od dneva
javnega odpiranja ponudb, od pogodbene
vrednosti, če bo izbran na razpisu, z veljav-
nostjo 120 dni od dneva podpisa pogodbe,

19. da ima izjavo, da so v njegovih
izjavah, podanih na razpis, navedeni verodo-
stojni podatki in da z njimi ne zavaja naročni-
ka, ter da za izjave materialno in kazensko
odgovarja,

20. da ima izjavo, da sprejema razpi-
sne pogoje za JN.

Naročnik bo izločil iz postopka oddaje JN
ponudbo ponudnika, ki ne bo predložil zgo-
raj navedenih dokazil.

13. Datum, od katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: po poteku roka za
oddajo ponudbe ponudnik ne sme več umak-
niti ali spremeniti ponudbe.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN-1):

a) ponudbena cena: 60 točk,
b) garancijska doba: 15 točk,
c) plačilni pogoji: 15 točk,
d) tehnično-tehnološka lastnost ponujene

RTG opreme: 10 točk.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba: Zdravko Gomizelj,
tel.-faks 05/734-13-02.

Zahteva za objavo odposlana po telefak-
su 15. 12. 2000.

16., 17.
Bolnišnica Sežana

Št. 21/00 Ob-41115
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper, faks 05/627-19-07.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (17. člen ZJN): odprti postopek.

3. (a) Kraj dobave: Koper – mestno je-
dro.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: notranja oprema Pretorske
palače Koper.

Variantne ponudbe niso dopustne.
(c), (č), (d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

15. 2. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 4. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Me-
stna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Ko-
per (sprejemna pisarna).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 3. 1. 2001 do
30. 1. 2001 (do odpiranja ponudb).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 15.000 SIT. Na-
čin plačila: virman, na žiro račun št.
51400-630-90004, s pripisom: plačilo raz-
pisne dokumentacije Pretorska palača.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 30. 1. 2001 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Mestna občina Koper, Ver-
dijeva 10 (sprejemna pisarna), 6000 Koper.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 30. 1. 2001 ob 13.
uri, v sejni sobi, Verdijeva 6 (pritličje desno).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost

ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v vrednosti 1,500.000 SIT.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: po razpisnih pogojih.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: po raz-
pisnih pogojih.

13. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 30. 1. 2001 od 13.
ure dalje.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN): naročnik
bo pri izboru najugodnejšega ponudnika pre-
veril usposobljenost in sposobnost ponudni-
kov za izvedbo razpisanih del ter ovrednotil
predložene reference in ponujeno ceno po
pogojih, navedenih v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: obvestilo je bilo odposlano v objavo
15. 12. 2000.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: je ni bilo.

17.
Mestna občina Koper

Št. 751-14/2000 Ob-41160
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, Ljubljana, faks 123 53 61.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Zavod za gozdove Slo-
venije, Večna pot 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava osebnih vozil – pred-
vidoma 15 vozil.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko prijavi za dobavo vozil v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
35,000.000 SIT skupaj z DDV.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 45

dni po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

90 dni po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
Ljubljana - tajništvo, vsak delavnik od 8. do
10. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 19. 1. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentaci-
je znaša 7.000 SIT z upoštevanim 19% DDV.
Znesek se nakaže na ŽR, št.
50106-603-54908 pri APP Ljubljana z oz-
načbo 101-907.

Ponudniki, ki želijo razpisno dokumenta-
cijo, morajo predložiti dokazilo o plačilu in
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 1. 2001 do 9. ure.

Na ovitku mora biti nalepljen izpolnjen
obrazec prijave, ki je priloga razpisne doku-
mentacije.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Zavod za gozdove Slovenije
tajništvo, Večna pot 2, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 1. 2001 ob 10. uri, sejna soba Zavoda za
gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za resnost ponudbe mora ponu-
dnik predložiti bančno garancijo v višini 8%
ponudbene vrednosti, z veljavnostjo razvidno
iz razpisne dokumentacije.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: rok plačila ne sme biti krajši
od 30 dni od dneva izstavitve računa, ki je
izstavljen po dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne po-
godbe z naročnikom.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: kot v
razpisni dokumentaciji.

13. Datum, od katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: od 23. 1. 2001 po
9. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najmanj 7 dni pred rokom za oddajo
ponudb lahko ponudniki pisno zahtevajo po-
jasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in
pripravo ponudbe. Vprašanja se naslovijo na
naslov: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, Ljubljana, s pripisom: “Dodatne infor-
macije – Javni razpis za vozila”.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-

lo je bil objavljen dne 10. 11. 2000.
Zavod za gozdove Slovenije

Ob-40971
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Nigrad, javno komunalno podjetje,
d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor,
faks 02/450-03-60.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): odprti postopek.

3. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: dobava večnamenskega ko-
munalnega vozila (z možnostjo izvedbe
priključkov na in pod vozilom, na spred-
njem in zadnjem delu vozila).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telji se ne morejo potegovati za naročilo sa-
mo dela zahtevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naroč-
nik bo dobavo opreme oddal najugodnejše-
mu ponudniku.

4. Datum dobave, če je predvideno: 3 do
4 mesece po podpisu pogodbe.

5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na voljo vsak delovni
dan med 8. in 9. uro, na sedežu Javnega
komunalnega podjetja Nigrad, d.d., na Za-
grebški cesti 30 v Mariboru, pri Majdi Do-
lenc (soba št. 127/I).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 20. 1. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na
voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponudniki
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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

Popravek
Ob-41069

V javnih razpisih za obnovitvena dela Cer-
kvenjak in obnovitvena dela Črni kal, objav-
ljenih v Uradnem listu RS, št. 113 z dne
8. 12. 2000, Ob-40083 in Ob-40084, se
datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti
ponudbo v 8. točki popravi in se pravilno
glasi: 8. 1. 2001 do 12. ure.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

lahko plačajo na blagajni podjetja ali na ŽR
naročnika, št. 51800-601-47072 (APP Ma-
ribor).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pre-
dložiti najpozneje do 22. 1. 2001 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pre-
dložiti v tajništvo Javnega komunalnega po-
djetja Nigrad, d.d., Zagrebška cesta 30, Ma-
ribor (Marija Bračko).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje zbranih ponudb bo 22. 1.
2001 ob 9. uri, v prostorih Javnega komu-
nalnega podjetja Nigrad, d.d., na Zagrebški
cesta 30, Maribor (soba št. 118/I).

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: dobavljeno blago bo plača-
no z virmanskim nalogom v 60 dneh po pre-
vzemu vozila in izstavitvi računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: ponu-
dnik mora predložiti dokumente in dokazila,
ki so določeni v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudba mora veljati
do 22. 2. 2001.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila so:

– reference: 50,
– ponudbena cena: 30,
– dobavni rok: 20.
Način uporabe meril je naveden v razpi-

sni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije v zvezi z javnim na-
ročilom so na voljo vsak delovni dan med 8.
in 9. uro, pri Emilu Novaku, inž. (tel.
02/450-03-00), na sedežu Javnega komu-
nalnega podjetja Nigrad, d.d., na Zagrebški
cesti 30, Maribor.

Razpis je bil poslan v objavo 12. 12. 2000.
16., 17.

Nigrad, d.d., Maribor

Št. 096-52/00 Ob-41064
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija Republike Slovenije za pla-
čilni promet, Tržaška 16, Ljubljana, št. faksa
01/425-66-92.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za izbi-
ro izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Tržaška 16.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti programska oprema Novell
Netware 5.1:

– Novell Netware, polni paket – 18 ko-
sov,

– Novell Netware, 10 uporabnikov – 16
kosov,

– Novell Netware, 25 uporabnikov – 15
kosov,

– Novell Netware CD medij – 15 kosov.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

8,000.000 SIT.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

najkasneje v februarju 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Agen-
cija Republike Slovenije za plačilni promet,
centrala Ljubljana, Sektor za kadrovske in
splošne naloge, Tržaška 16, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 12. 1. 2001 (med 9.
in 14. uro).

(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: 15. 1. 2001 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-

dložiti ponudbe: Agencija Republike Sloveni-
je za plačilni promet, Tržaška 16, Ljubljana,
(vložišče).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 1. 2001 ob 11. uri, Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, Tržaška 16,
Ljubljana, sejna soba/V.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: menica v višini 10% od ocenjene
vrednosti opreme.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: v celoti po dobavi opreme,
rok najmanj 15 dni.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: dolo-
čene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: do izteka veljavnosti
ponudbe (najmanj do 16. 3. 2001).

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): popol-
nost ponudbe, finančno stanje ponudnika,
druga merila (cena, rok plačila, dobavni rok)
– kot v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podrobnejše informacije o naročilu lah-
ko ponudniki pridobijo na naslovu naročnika
ali po telefonu št. 01/47-74-234.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo

je bil objavljen dne .6. 11. 2000 pod št.
Ob-38283 objava o izidu pa dne 22. 12. 2000.

Agencija RS
za plačilni promet Ljubljana

Ob-40969
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunalno stanovanjska družba,
d.o.o., Ajdovščina, Goriška 23/b, 5270 Aj-
dovščina, faks 05/36-63-142.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca po odprtem postopku.

3. Kraj izvedbe del: Grabrijanova ulica v
Vipavi.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: izgradnja kanalizacije v Grabrija-
novi ulici v Vipavi.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: oddaja za vsa razpisana
dela skupaj.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del : začetek v marcu 2001, do-
končanje v aprilu 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
zahteva razpisno dokumentacijo: Komunal-
no stanovanjska družba, d.o.o., Ajdovščina,
Goriška c. 23/b, 5270 Ajdovščina, uprava –
tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti vsak delavnik od 7.
do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na
žiro račun št. 52010-601-13609.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 1. 2001 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Komunalno stanovanjska
družba, d.o.o., Ajdovščina, Goriška c. 23/b,
5270 Ajdovščina.

Ponudba mora biti predložena v zapeča-
teni kuverti in označena z napisom “Ne odpi-
raj – ponudba”. Na hrbtni strani mora biti
napisan naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 1. 2001 ob 11. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija v višini 3% od
vrednosti javnega razpisa, z veljavnostjo 90
dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: skla-
dno z zakonodajo o izvrševanju izplačevanju
iz proračuna RS ter zakonom o financiranju
občin v skladu z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec ali kot skupina
izvajalcev s sklenjenim dogovorom o skup-
nem nastopu.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 22. 1. 2001 do 10.
ure. V primeru umika ponudbe po tem roku,
naročnik lahko unovči garancijo za resnost
ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN-1): merila
bodo skladno z 50. členom ZJN-1 natan-
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čneje opredeljena v razpisni dokumentaciji,
izhodišča za izbor najugodnejšega ponudni-
ka pa bodo ponudbena cena 70 točk, plačil-
ni rok 10 točk, kakovost 5 točk, strokovna
usposobljenost 5 točk, rok izvedbe 10 točk.

Teža in način uporabe meril je navedena
v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o jav-
nem naročilu: kontaktna oseba Aleš Bačer,
KSD, d.o.o., Ajdovščina, tel. 05/365-97-00.

Zahteva za objavo naročila je bila poslana
v objavo 12. 12. 2000.

Komunalno stanovanjska
družba, d.o.o., Ajdovščina

Št. 5/10-00 Ob-41078
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Rižanski vodovod Koper, d.o.o., Uli-
ca 15. maja 13, 6000 Koper, faks
05/668-61-20.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): odprti postopek.

3. Kraj izvedbe del: Sermin Kampo – Mo-
rer, Koper.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: izgradnja
vodovoda Sermin Kampo – Morer.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: varianta ni dopustna.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del je 16. 2. 2001, predviden čas do-
končanja je 16. 7. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ri-
žanski vodovod Koper, d.o.o., Ulica 15. ma-
ja 13 (tajništvo), faks 05/668-61-20, tel.
05/668-60-00, 6000 Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 25. 1. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 30.000 SIT, način
plačila: virman, na transakcijski račun
10100-0000055382.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 25. 1. 2001 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Rižanski vodovod Koper,
d.o.o., Ulica 15. maja 13 (tajništvo), 6000
Koper, faks 05/668-61-20, tel.
05/668-60-00.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 25. 1. 2001 ob 13.15,
v mali sejni sobi (št. 113), na Rižanskem
vodovodu Koper.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za vrednost 4,500.000
SIT.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: po
razpisnih pogojih.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisnih pogojih.

14. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 25. 1. 2001 od
13.15 dalje.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): naroč-

nik bo pri izboru najugodnejšega ponudnika
upošteval najnižjo ceno, ob izpolnjevanju
vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ni.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
76-77 z dne 25. 8. 2000, objava o izidu pa v
Uradnem listu RS, št. 111 z dne 1. 12.
2000, Ob-39728.

Obvestilo je bilo odposlano v objavo
15. 12. 2000.

Rižanski vodovod Koper, d.o.o. – s.r.l.

Ob-41148
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspieler-
jeva 6, telefaks 136-97-46.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Občina Pesnica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: odsek AC
Pesnica–Slivnica, pododsek 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.

A) Avtocesta: od km 16+300 do km
17+150:

1. Preddela
2. Zemeljska dela in temeljenje:
– izvedba grušnatih kolov od km

16+480 do km 16+523,
– izvedba grušnatih kolov od km

16+968 do km 17+123,
– izvedba priključnega nasipa od km

16+480 do km 16+523,
– izvedba priključnega nasipa od km

16+968 do km 17+123.
B) Priključek 10-3, 2-5: priključek Pesni-

ca (izvoz Maribor – sever):
1. priključna rampa 10-3, 2-5,1 (pred-

dela, zemeljska dela in temeljenje),
2. priključna rampa 10-3, 2-5,2 (pred-

dela, zemeljska dela in temeljenje),
3. priključna rampa 10-3, 2-5,3 (vozi-

ščna konstrukcija – nadvišanje),
4. priključna rampa 10-3, 2-5,4 (pred-

dela, zemeljska dela in temeljenje, voziščna
konstrukcija, oprema ceste),

5. rondo (oprema ceste – dopolnitev
prometne opreme).

C) Deviacija 10-3, 1-15: Traktorska (goz-
dna) pot pod železnico: izgradnja 1. faze: od
km 0+000 do km 0+130 v dolžini L =
130,00 m:

1. preddela,
2. zemeljska dela in temeljenje,
3. voziščne konstrukcije,
4. odvodnjavanje,
5. oprema ceste.
D) Deviacija 10-3, 1-16: traktorska pot:

od km 0+000 do km 0+380 v dolžini L =
380,00 m:

1. preddela,
2. zemeljska dela in temeljenje,
3. voziščne konstrukcije,
4. odvodnjavanje,
5. oprema ceste.

E) Deviacija 10-3, 1-17: traktorska pot
ob glavni cesti Maribor – Pesnica: izgradnja
1. faze: od km 0+200 do km 0+906 v dolži-
ni L = 706,00 m:

1. preddela,
2. zemeljska dela in temeljenje,
3. voziščne konstrukcije,
4. oprema ceste.

F) Deviacija 10-3, 1-18: traktorska pot
ob glavni cesti Maribor – Lenart: od km
0+906 do km 1+037 v dolžini L = 131,00
m:

1. preddela,
2. zemeljska dela in temeljenje,
3. voziščne konstrukcije.

G) Deviacija 10-3, 1-20: rekonstrukcija
glavne ceste G3 Maribor – Lenart: odsek I:
od km 0+000 do km 0+470 v dolžini L =
470,00 m:

1. preddela,
2. zemeljska dela in temeljenje,
3. voziščne konstrukcije,
4. odvodnjavanje,
5. oprema ceste.

H) Deviacija 10-3, 1-21: hitra cesta: od
km 0+000 do km 0+150 v dolžini L =
150,00 m

1. Oprema ceste
I. Vodnogospodarski ukrepi za zaščito

voda:
1. objekti za zaščito voda pred vplivi s

ceste:
– objekt 10-3, 9-18,
– objekt 10-3, 9-18a;
2. melioracije:
– melioracijska odvodnja Počehova I,
– melioracijska odvodnja Počehova II,
– melioracijska odvodnja Počehova III.

J) Tuje storitve
1. Javna razsvetljava:
– priključek 10-3, 2-5: priključna ram-

pa 4,
– deviacija 10-3, 1-20: rekonstrukcija

glavne ceste G3 Maribor–Lenart;
2. zaščita obstoječega TK omrežja:
– avtocesta: od km 16+300 do km

17+150,
– priključek 10-3, 2-5: priključni ram-

pi 1 in 2,
– deviacija 10-3, 1-16: traktorska pot:

od km 0+000 do km 0+380,
– deviacija 10-3, 1-17: traktorska pot

ob glavni cesti Maribor – Pesnica: izgradnja
1. faze: od km 0+200 do km 0+906,

– deviacija 10-3, 1-20: rekonstrukcija
glavne ceste G3 Maribor – Lenart: odsek I.
od km 0+000 do km 0+470;

3. vodovod.
K. Premostitveni objekti:

1. podvoz 10-3, 3-3: na Deviaciji 10-3,
1-16,

2. prepust 10-3, 5-9: čez odvodnik
Pekel na Deviaciji 10-3, 1-11a,

3. prepust 10-3, 5-9a: čez odvodnik
Pekel na Deviaciji 10-3, 1-20,

4. prepust 10-3, 5-10: čez potok Čr-
nec na Deviaciji 10-3, 1-17.

Ocenjena vrednost celote je:
970,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: vklju-
čena je izdelava projektno-tehnične doku-
mentacije faze PID za vsa izvedena dela
vključno s projektom vzdrževanja.
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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. 025-96/2000-1 Ob-41059
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana,
01/478-48-00, faks 01/478-48-34.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: oddaja javnega naročila po odprtem po-
stopku.

3. Vrsta storitve: dobava goriva in do-
datne opreme za službena vozila.

4. Kraj izvedbe: celotno območje Repu-
blike Slovenije.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: podjetje mora biti registrirano za
opravljanje te dejavnosti.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
ZJN-1.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo za dobavo na posameznih območjih po
Sloveniji, ki so podrobneje opredeljena v
razpisni dokumentaciji.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 1. 2001 do
31. 12. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mini-

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok pričetka del
je april 2001, rok dokončanja del je 8 mese-
cev od uvedbe izvajalca v delo.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., tel 01/47-88-331, faks
01/47-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo od 22. 12. 2000 do 24. 1.
2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 100.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50106-601-291863.

V razpisnem postopku bodo upoštevani
samo tisti ponudniki, ki bodo plačali razpisno
dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje do 24. 1.
2001 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Odsek AC
Pesnica–Slivnica, pododsek Zrkovska ce-
sta–priključek Pesnica od km 10+847 do
17+150: gradnja II.faze rondoja – priključek
Pesnica med km 16+630 in km 16+770 s
priključnimi rampami in deviacijami“.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 1. 2001 ob
10. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet in
zveze, Langusova 4, Ljubljana, velika dvora-
na v prvem nadstropju.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pre-
dložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 29,100.000 SIT, z veljavnostjo
121 dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: naro-
čilo se financira iz lastnih sredstev Družbe za
avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.

Način plačevanja z roki je določen v po-
godbi kot obvezni sestavni del razpisne do-
kumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nasto-
panje (joint venture) z opredelitvijo in poobla-
stilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz so-
dnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno

stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena ob izpolnjevanju pogojev za priznanje
sposobnosti, ki so navedene v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje: Dru-
žba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, Nad-
zor Maribor, kontaktna oseba: Gregor Ficko,
univ. dipl. inž. grad., tel. 02/605-99-61, faks
02/605-99-71.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
namera je bila objavljena v Uradnem listu RS,
št. 48 z dne 2. 6. 2000.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen dne 8. 9. 2000 pod št.
Ob-34985, objava o izidu pa dne 8. 12.
2000.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

strstvo za okolje in prostor, Geodetska upra-
va Republike Slovenije, Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, Nives Jurcan, soba P 24.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 1. 2001
do 10. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno  dokumentacijo  (številka  bančnega
računa,  kamor  je  potrebno  nakazati
znesek): 2.000 SIT, negotovinsko plačilo
na žiro računa št. 50100-840-061-6163
18 25127-7141998-00020000.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 24. 1. 2001
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Geodetska uprava Republike Sloveni-
je, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, soba P24.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 1. 2001 ob 10.30 v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, sejna
soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku: niso za-
htevana.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih. v celoti financira
naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji - skla-
dno z 41. členom ZJN-1.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe po 24. 1. 2001.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: število bencinskih ser-
visov na posameznih območjih, odaljenost
najbližjega servisa od sedeža naročnika, do-
datna ponudba, ugodnosti.

18. Druge informacije o naročilu: na te-
lefonski št. 01/478-49-27.

19. Zahteva za objavo odposlana dne:
15. 12. 2000.

20.
Geodetska uprava RS

Ob-41083
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., kont.
oseba Romana Georgijevič, Ul. 15. maja 4,
6000 Koper, telefaks 05/66-33-706.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): odprti postopek.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: storitve pri vzdrževalnih
gradbenih delih na področju javnih po-
vršin in na osnovnih sredstvih javnega
podjetja na območju Mestne občine Ko-
per. Ocenjena enotna ponudbena cena (za
delovno uro) brez DDV – 1.250 SIT.

4. Kraj izvedbe: zlasti Mestna občina Ko-
per.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: gradbena dejavnost.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: deli
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zakonov o graditvi objektov, o cestah, razni
mestni odloki.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: glej razpisno doku-
mentacijo.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: do 31. 12. 2001, z
možnostjo podaljšanja pogodbe, vendar naj-
več skupno 3 leta.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Koper, d.o.o.-s.r.l., tajništvo, Ul. 15.
maja 4, 6000 Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 19. 1. 2001 za
11.900 SIT.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: znesek je potrebno
virmansko nakazati na žiro račun Komu-
nale Koper, d.o.o.-s.r.l., na številko
51400-601-10953 pri Agenciji za plačilni
promet Koper, navesti davčno številko in
če je ponudnik davčni zavezanec.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 22. 1. 2001 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Komunala Koper,
d.o.o.-s.r.l., prevzemnik tajništvo, Ul. 15.
maja 4, 6000 Koper.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “ponudba – ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 1.
2001, ob 11. uri, na naslovu: Komunala
Koper, d.o.o.-s.r.l., sejna soba, Ul. 15. ma-
ja 4, 6000 Koper.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe: veljavnost 60
dni od dneva odpiranja ponudb (velja za vse
ponudnike). Garancija za dobro izvedbo po-
godbenih del (velja samo za izbranega po-
nudnika).

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: glavni pogoji pla-
čila se bodo, na podlagi predloženih po-
nudb dokončno oblikovali v pogodbi.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik sklene po-
godbo z nosilcem ponudbe.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
dokumentacijo za izpolnjevanje pogojev do-
ločenih v 41., 42., 43. in 45. členu ZJN-1,
odredbi o finančnem poslovanju proračun-
skih porabnikov ter drugi pogoji za prizna-
nje sposobnosti in usposobljenosti, določe-
ni v razpisni dokumentaciji:

– izjavo možnosti kompenzacije s storitva-
mi in blagom naročnika v višini najmanj 20%,

– navedbo ali je davčni zavezanec (če
je davčni zavezanec, naj predloži kopijo
potrdila).

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 22. 1. 2001
po 11. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, kadrovska usposobljenost
ponudnika in reakcijski čas.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije se dobijo na naslovu pod
točko 1.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 27. 10. 2000 pod
št. 37809, objava o izidu pa dne 15. 12.
2000.

Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

Št. 1/2001 Ob-41116
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob
železnici 27, Trbovlje, faks 03/56 51 232.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): odprti postopek.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izdelava projektne doku-
mentacije za priključitev nove 0,4 kv raz-
delilne plošče lastne porabe v TET in
projektantski nadzor nad montažo.

4. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Trbov-
lje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Trbovlje, d.o.o., Nabavna slu-
žba (kontaktna oseba je Anita Žučko), Ob
železnici 27, Trbovlje, vsak delavnik od 10.
do 12. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 1. 2001
do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT, znesek je potrebno naka-
zati na ŽR št. 52700-601-11513.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 30. 1. 2001
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v
TET, d.o.o., v nabavno službo, Ob železnici
27, Trbovlje v zapečateni kuverti z oznako
Ne odpiraj – Ponudba s številko objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS ter naved-
bo predmeta naročila.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v sejni sobi TET,
d.o.o., Ob železnici 27, 30. 1. 2001 ob
10.30.

12., 13., 14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

Predložiti mora:
– dokazilo o registraciji pristojnega or-

gana države, v kateri ima sedež (izpisek iz
sodne ali druge evidence),

– dokazilo, da ni v postopku prisilne po-
ravnave, stečaja ali likvidacije oziroma, da
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odložbe (izpisek iz sodne ali
druge evidence),

– dokazilo, da mu v zadnjih petih letih ni
bila izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero mu je prepovedano uprav-

ljati dejavnost, ki je predmet javnega naroči-
la (izpisek iz sodne ali druge evidence),

– potrdilo pristojnega davčnega organa
države, da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve in poslovne ob-
veznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež, oziroma če ima sedež v tujini – potr-
dilo o poravnanih dajatvah RS, katere bi
moral poravnati v RS (potrdilo pristojnega
davčnega organa),

– veljavno dovoljenje pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je premet naro-
čila,

– dokazila o finančni in poslovni sposo-
bnosti:

· obrazca BON 1 in BON 2 ne starejša
od 30 dni oziroma za s.p. bilanco uspeha in
bilanco stanja za zadnje obračunsko obdob-
je ter pisno izjavo banke o blokiranosti v
zadnjih treh mesecih (kapitalska ustreznost
– 2 odstavek 10. člena zakona o finančnem
poslovanju podjetij Ur. l. RS, št. 54/99),

· likvidnost – neblokiranost v obdobju
zadnjih treh mesecev,

· solventnost – dolgoročna pokritost dol-
goročnih sredstev in zalog je 1, naročnik si
pridržuje pravico, da ta kriterij zniža na nivo
panoge),

– izjavo o zagotavljanju kvalitete storitev,
– izjavo, da njegovi podatki niso zavaju-

joči,
– izjavo o sprejetju vseh pogojev nave-

denih v razpisni dokumentaciji,
(Kolikor bodo pri izvedbi naročila sodelo-

vali tudi podizvajalci mora ponudnik predloži-
ti dokumentacijo o izpolnjevanju vseh zgoraj
navedenih pogojev tudi za podizvajalce),

– parafirane in žigosane vse strani pre-
dloga pogodbe z naročnikom,

– menico za zavarovanje resnosti po-
nudbe,

– izjavo o nameri izdaje dveh menic za
zavarovanje dobre in pravočasne izvedbe
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogod-
bene obveznosti,

– izjavo o nameri izdaje dveh menic za
zavarovanje plačil podizvajalcem,

– izpolnjen, žigosan in podpisan obra-
zec ponudbe,

– izpolnjeno tabelo cen in navedbo pla-
čilnih pogojev in rokov plačil,

– potrdilo pristojnega zavoda za zapo-
slovanje, da ponudnik zaposluje navedene
kadre (isto velja za podizvajalce, kolikor le-ti
sodelujejo pri izvedbi naročila),

– potrjene pozitivne refernece ponudni-
ka v obdobju zadnjih treh let (1998–2000)
najmanj trije uspešni podobni projekti, na-
petost od 380 V do 1 kV, tok glavnih zbiralk
>1000 A (v primeru sodelovanja podizvajal-
cev je potrebno priložiti potrjene pozitivne
reference tudi teh),

– izpolnjene tabele iz tehničnega dela
razpisne dokumentacije.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena s plačilnimi pogoji in roki plačil –

do 80 točk,
– rok predaje podlog za razpis montaže

in kabliranja – do 10 točk,
– rok predaje PZI – do 10 točk.
18. Druge informacije o naročilu: kon-

taktna oseba je Jože Ahac, dipl, inž. el. tel.
03/56 51 235, razpis je bil poslan v objavo
18. 12. 2000.

19., 20.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,

Trbovlje
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ZJN-03-B - 42. člen
 Naročilo objave glavnih

podatkov o izidu razpisa za blago

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 25 Ob-41070
1. Naročnik, poštni naslov: OŠ Mihe Pin-

tarja Toleda, Velenje, Kidričeva 21, tel.
03/898-33-64, faks 897-11-50.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 15. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena.
5.
6. (a) Kraj dobave: OŠ Mihe Pintarja To-

leda Velenje, Kidričeva 21.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: razvidna iz predračunov po po-
sameznih skupinah.

Spsobnost po 50. členu se prizna na-
slednjim ponudnikom:

skupina A: sadje in zelenjava:
A/1 – južno sadje:
1. Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,
2. MT Center Velenje, Cankarjeva 1d,
A/2 – domače sadje:
1. Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,
2. MT Center Velenje, Center Velenje,

Cankarjeva 1d,
A/3 – zelenjava:
1. Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,
2. MT Center Velenje, Cankarjeva 1d;

skupina B: kruh in pekovsko pecivo:
B/1 – kruh:
1. Presta, d.o.o., Velenje, Cesta tal-

cev 2,
2. Klasje MPP, d.d., Celje, Resljeva

16,
3. Pek. družba Savinjski kruhek,

d.o.o., Žalec, Šlandrov trg;
B/2 – pek. pecivo:
1. Pekarna Sezam, Skutnik Kristijan,

s.p., Gortina 68,
2. Presta, d.o.o., Velenje, Cesta tal-

cev 2,
3. Klasje MPP, d.d., Celje, Resljeva

16,
4. Pek. družba Savinjski kruhek,

d.o.o., Žalec, Šlandrov trg 3,
5. Donats, d.o.o., Hoče, Bohovska c.

21,
6. Zmajčkov butik, d.d., Ljubljana, Ko-

prska 100;
skupina C: mlevski izdelki in testenine:

1. Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,
2. MT Center Velenje, Cankarjeva 1d,
3. Pekarna Pečjak, d.o.o., Škofljica,

Dolenjska c. 4,
4. Trgovska družba Žana, d.d., Žalec,

Mestni trg 2,
5. Mlinotest, d.d., Ajdovščina, Tovar-

niška 14,
6. Kotring, d.o.o., Velenje, Črnova

53b;

skuipna D: meso in mesni izdelki:
D/1 – meso in
D/2 – mesni izdelki:
1. Kmetijska zadruga Laško, Kidriče-

va ul. 2, Laško,
2. MT Center Velenje, Cankarjeva 1d,
3. Celjske mesnine, d.d., Celje, Ce-

sta v Trnovlje 17,
4. KZ Šaleška dolina, z.o.o., Trg svo-

bode 12, Šoštanj,
5. Mesnine Žerak, Franci Žerak, s.p.,

Rogatec, Strmolska 9,
6. Štefan Strašek, s.p. Mesarija Stra-

šek, Stari trg 11, Slovenjske Konjice;
skupina E: mleko in mlečni izdelki:

1. Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,
2. MT Center, d.o.o., Velenje, Can-

karjeva 1d,
3. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas

92, Petrovče,
4. Kotring, d.o.o., Velenje, Črnova 53b;

skupina F: vložena zelenjava in sadje:
1. Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,
2. MT Center, d.o.o., Velenje, Can-

karjeva 1d,
3. Trgovska družba Žana, d.d., Ža-

lec, Mestni trg 2,
4. Kotring, d.o.o., Velenje, Črnova 53b;

skupina G: zamrznjena zelenjava in
izdelki:

1. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,
Petrovče,

2. Pekarna Pečjak, d.o.o., Škofljica,
Dolenjska c. 442,

3. Kotring, d.o.o., Velenje, Črnova 53b,
4. MT Center, d.o.o., Velenje, Cankar-

jeva 1d;
skupina H: sokovi in sirupi:

1. Nektar, d.o.o., Ljubljana-Črnuče,
Brunčičeva 3,

2. Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3. MT Center Velenje, Cankarjeva 1d,
4. Trgovska družba Žana, d.d., Žalec,

Mestni trg 2,
5. Kotring, d.o.o., Velenje, Črnova 53b

skupina I: jajca:
1. MT Center Velenje, Cankarjeva 1d,
2. Kmetijska zadruga Laško, Kidričeva

2;
skupina J: splošno prehrambeno bla-

go:
1. Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,
2. MT Center Velenje, Cankarjeva 1d,
3. Trg. družba Žana, d.d., Žalec, Me-

stni trg 2,
4. Kotring, d.o.o., Velenje, Črnova 53b.

7. Pogodbena vrednost: 20,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 21.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

Skupina Podskupina Najvišja Najnižja
v SIT v SIT

A – sadje in zelenjava
A/1 – južno sadje 573.000,00 489.510,00
A/2 – domače sadje 394.400,00 318.168,00
A/3 – zelenjava 1,401.020,00 1,075.507,20

B – kruh in pekovskopecivo
B/1 – kruh 1,062.625,00 1,007.804,00
B/2 – pekovsko pecivo 3,338.710,00 1,913.290,00

C – mlevski izdelki in testenine 393.238,00 213.327,45
D – meso in mesni izdelki

D/1 – meso 5,084.670,00 4,433.280,00
D/2 – mesni izdelki 1,724.300,00 1,268.400,00

E – mleko in mlečni izdelki 2,667.953,00 1,867.887,50
F – vložena zelenjava in sadje 1,273.779,00 945.031,25
G – zamrznjena zelenjava in izdelki 475.700,00 173.178,00
H – sokovi in sirupi 459.700,00 364.471,00
I – jajca 115.920,00 112.000,00
J – splošno prehrambeno blago 3,184.214,80 2,365.707,20

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 101 z dne 6. 11.
2000, Ob-38181.

13.
OŠ Mihe Pintarja Toleda

Velenje

Št. 403-10/00 Ob-40959
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance, Davčna uprava Republi-
ke Slovenije, Glavni urad, Šmartinska 55,
1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 25. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: upošte-

vana so bila vsa merila za izbor najugodnej-
šega ponudnika, ki so bila navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo podeljeno: ABC Trgovina d.d., Wolfova
12, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: dobava in montaža arhiv-
ske ekonom opreme.

7. Pogodbena vrednost: 39,544.176
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4 prejete po-

nudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 48,627.502,93 SIT, 37,657.550 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 87-88 z dne 29. 9. 2000,
Ob-35994.

Ministrstvo za finance
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Št. 1.7.1.1-6926/00 Ob-40960
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice d.d., Kolodvorska 11, 1000 Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalcev brez omejitev.

3. Datum izbire: 8. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, garancija, dobavni rok, ka-
kovost, reference (najugodnejši ponudnik);

Točka A – 48 kosov računalniki naročilo
ni dodeljeno – samo ena ustrezna ponud-
ba.

5. Ime in naslov izvajalca,ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Unistar LC d.o.o., Slomško-
va 27-29, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Kolodvorska 11,
Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga,ki ga je potre-
bno dobaviti: Unistar LC d.o.o., Ljubljana

B – 3 kosi iglični tiskalnik A3
C – 37 kosov laserski tiskalniki A4
7. Pogodbena vrednost: Unistar LC

d.o.o. Ljubljana – 3,007.517,60 SIT z DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– točka B – 771.117 SIT, 348.574,02

SIT,
– točka C – 3,777.774 SIT,

2,641.755,97 SIT.
Vrednosti ponudb z 19% DDV.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000,
Ob-38025.

Slovenske železnice, d.d.

Ob-40961
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Go-

renjska, d.d., Mirka Vadnova 3a, Kranj, fax:
(04) 2083-600.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro doba-
vitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 7. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena 60%,
– dobavni pogoji 20%,
– plačilni pogoji 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1) po specifikaciji št. 1 - za nabavo ose-

bnih vozil  ponudnik: Alpetour Remont d.d.,
Ljubljanska c. 22, Kranj,

2) po specifikaciji št. 2 - za nabavo kom-
biniranega  vozila ponudnik: Alpetour Re-
mont d.d., Ljubljanska c. 22, Kranj,

3) po specifikaciji št. 3 - za nabavo te-
renskega vozila 4x4/3 vrata ponudnik: Su-
zuki Odar, d.o.o., Jana Husa 1a, Ljubljana,

4) po specifikaciji št. 4 - za nabavo te-
renskega vozila 4x4 ponudnik: Suzuki Odar,
d.o.o., Jana Husa 1a, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Gorenjska,
d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: motorna vozila.

7. Pogodbena vrednost:
Specifikacija št. 1: 2,114.258 SIT.,

Specifikacija št. 2: 2,688.446 SIT,
Specifikacija št. 3: 3,947.930 SIT,
Specifikacija št. 4: 3.158.090 SIT.
8. 
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 102 z dne 10. 11. 2000,
Ob-38561.

14.
Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

Št. 85/63/00 Ob-40964
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. člen ZJN).

3. Datum izbire: 29. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnik je moral izpolnjevati
vse izločitvene kriterije in ponuditi najnižjo
končno vrednost predračuna v tuji valuti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: naročnik je dodelil naročilo
za dobavo blaga: Strokovna literatura, za
skupino 2-dobava baz podatkov na CD
ROM-ih, za obdobje od 1. 1. 2001 do 31.
12. 2001, naslednjemu ponudniku kot naj-
ugodnejšemu: Mladinska knjiga, d.d., Slo-
venska 29, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: strokovna literatura: 2. sku-
pina: dobava baz podatkov na CD ROM-ih.

7. Pogodbena vrednost: 2. skupina: do-
bava baz podatkov na CD ROM-ih:
24.477,12 USD.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2. skupina: dobava baz podatkov na CD
ROM-ih: 24.685,90 USD, 24.477,12 USD.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: javni
razpis za Strokovno literaturo za skupino 2
– dobava baz podatkov na CD ROM- ih je
ponovljen.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 102 z dne 10. 11. 2000,
Ob-38606.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 83/57/00 Ob-40965
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti (50. člen ZJN).

3. Datum izbire: 1. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnik je moral izpolnjevati
vse izločitvene kriterije in ponuditi najnižjo
končno vrednost predračuna skupine.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo bla-
ga: kurilno olje, se prizna za obdobje od 1.

1. 2001 do 31. 12. 2001, naslednjima po-
nudnikoma:

I.
1. OMV Istrabenz, d.o.o., Ferrarska

7, 6000 Koper, za skupino: olje gospodinj-
sko ekstra lahko;

2. Petrol, d.d., Dunajska 50, 1527
Ljubljana, za skupino: olje gospodinjsko ek-
stra lahko.

II.
1. za skupino kurilno olje srednje-ma-

zut se odda z neposredno pogodbo edine-
mu ponudniku Petrol, d.d., Dunajska 50,
1527 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: kurilno olje:

1. kurilno olje srednje –mazut,
2. olje gospodinjsko ekstra lahko.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na-
ročnik bo oba ponudnika, ki jima je priznal
sposobnost, za drugo in tretje obdobje poz-
val k dostavi predračunov, za prvo obdobje
pa veljajo cene iz ponudbe.

Naročnik bo izbral izvajalca po merilu: naj-
nižja končna vrednost predračuna skupine.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS št. 73 z dne 19. 8.
2000, Ob-34032.

13.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 73-2000 Ob-41018
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom, CKŽ 56, 8270 Krško.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 5. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja končna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
Zdravstveni material: Kemofarmacija,

d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana;
Zdravila: Lekarna na Vidmu, Cesta 4.

julija 40a, 8270 Krško.
6. (a) Kraj dobave: Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: zdravstveni material, zdra-
vila za leto 2001.

7. Pogodbena vrednost:
– zdravstveni material: 15,446.318,34

SIT,
– zdravila: 3,796.292,96 SIT.
Skupaj: 19,242.611,30 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– zdravstveni material: 20,211.606,95

SIT, 15,446.318,34 SIT,
– zdravila: 7,446.398,01 SIT,

3,796.292,96 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000, Ob-38268.

Zdravstveni dom Krško
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Št. 68-2000 Ob-41019
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom, CKŽ 56, 8270 Krško.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 4. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja končna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: DZS, založništvo in trgovina,
d.d., Mali trg 6, 1538 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: pisarniški material za leto
2001.

7. Pogodbena vrednost: 2,669.989,19
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,096.959,21 SIT, 2,669.989,19 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-38267.

Zdravstveni dom Krško

Št. 69-2000 Ob-41020
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom, CKŽ 56, 8270 Krško.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 4. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja končna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Leskoško-
va 4, 1000 Ljubljana, Kemofarmacija, d.d.,
Cesta na Brdo 100, 1001 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: zobozdravstveni material za
leto 2001.

7. Pogodbena vrednost:
26,504.692,72 SIT, 26,970.583,97 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,124.745 SIT, 26,504.692,72 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-38270.

Zdravstveni dom Krško

Št. 7300000228-1 Ob-41021
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik ni izbral nobenega po-
nudnika, zaradi nejasno postavljenih meril.

5.
6. (a) Kraj dobave: dobaviti Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: plin 70.000 l.
7., 8.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,917.890 SIT, 6,019.960 SIT.
11., 12., 13.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 7300000228-1 Ob-41022
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik ni izbral nobenega po-
nudnika, zaradi nejasno postavljenih meril.

5.
6. (a) Kraj dobave: dobaviti Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: kurilno olje 700.000 l.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 74,278.610 SIT, 72,325.435,02 SIT.
11., 12., 13.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 425 Ob-41023
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Celje, Oblakova 5, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 6. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merilo za dodelitev konkretnega
naročila je najnižja končna cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo živil
in materiala za prehrano (za v okviru ponud-
be navedeno blago) se za čas od 1. 1.
2001 do 31. 12. 2001 prizna naslednjim
ponudnikom:

1. Donats, d.o.o., Bohovska cesta
21, 2311 Hoče – v okviru skupine 4,

2. Kruh – Pecivo, d.d., Ul. Jožice Flan-
der, 2000 Maribor – v okviru skupine 4,

3. Nektar, d.o.o., Brnčičeva 3, 1231
Ljubljana - Črnuče – v okviru skupine 9,

4. Meja Šentjur, d.d., Cesta Leona
Dobrotniška 3, 3230 Šentjur pri Celju – v
okviru skupine 8,

5. Zgornjesavinjska kmetijska zadru-
ga Mozirje, z.o.o., Cesta na Lepo Njivo 2,
3330 Mozirje – v okviru skupine 8,

6. Mlinotest, d.d., Tovarniška 14,
5270 Ajdovščina – v okviru skupine 5,

7. Kolinska, d.d., Kolinska ulica 1,
1000 Ljubljana v– v okviru skupin 8, 9 in
10,

8. Vipava 1894, d.d., Vinarska cesta
5, 5271 Vipava – v okviru skupine 7,

9. Tovarna olja Gea, d.d., Trg svobo-
de 30, 2310 Slovenska Bistrica – v okviru
skupine 8,

10. Mesnine Žerak, Franc Žerak,
s.p., Strmolska ulica 9, 3251 Rogatec – v
okviru skupine 6,

11. Mercator, d.d., Dunajska c. 107,
1000 Ljubljana – v okviru skupin 1, 2, 3, 5,
7, 8, 9 in 10,

12. Vilja Globoko, d.o.o., Piršenberg
21, 8254 Globoko – v okviru skupin 1 in 8,

13. Era, d.d., Prešernova 10, 3504
Velenje – v okviru skupin 1, 2, 8, 9 in 10,

14. Hrib, d.o.o., Večje brdo 8, 3224
Dobje pri Planini – v okviru skupin 3, 6 in
10,

15. Vigros, d.o.o., Lendavska 11,
9000 Murska Sobota – v okviru skupin 3,
6, 8 in 10,

16. S.P. Plod, d.o.o., Preloge 25,
2316 Zg. Ložnica – v okviru skupin 1 in 2,

17. Sadex Sadje, zelenjava, d.o.o.,
Ul. mesta Grewenbroich 9, 3000  Celje – v
okviru skupin 1 in 2,

18. Brumec - Ručigaj, d.o.o., Teste-
nova 25, Loka, 1234 Mengeš – v okviru
skupine 3,

19. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenska
cesta 442, 1291 Škofljica – v okviru skupi-
ne 5,

20. Žana, d.d., Mestni trg 2, 3310
Žalec – v okviru skupin 5, 8, 9 in 10,

21. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, 3301 Petrovče – v okviru skupine 7,

22. Žito, d.d., Šmartinska 154, 1000
Ljubljana – v okviru skupin 4 in 5,

23. Cvetko Milan, Trgovišče 44,
2274 Velika Nedelja – v okviru skupine 2,

24. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okro-
glo 3, 4202 Naklo – v okviru skupin 1, 2, 3,
5, 6, 8, 9 in 10,

25. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tol-
stojeva 63, 1000 Ljubljana – v okviru sku-
pin 3 in 7,

26. Jurmes, d.d., Cesta Leona Do-
brotniška 15, 3230 Šentjur – v okviru sku-
pine 6,

27. Klasje Celje, d.d., Resljeva 16,
3000 Celje – v okviru skupin 4 in 5,

28. Fructal, d.d., Tovarniška 7, 5270
Ajdovščina – v okviru skupine 9,

29. Celjske mesnine, d.d., Cesta v Tr-
novlje 17, 3000 Celje – v okviru skupine 6,

30. Kmetijska zadruga Laško, z.o.o.,
Kidričeva 2, 3270 Laško – v okviru skupin
6 in 8,

31. Košaki TMI, d.d., Oreško nabre-
žje 1, 2000 Maribor – v okviru skupine 6.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: živila in material za prehra-
no.

7. Pogodbena vrednost: definirana ob
konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 35.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000,
Ob-36958.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 424 Ob-41024
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Celje, Oblakova 5, 3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 8. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merilo za dodelitev konkretnega
naročila je najnižja končna cena.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo režij-
skega materiala, pisarniškega materiala,
pralnih in čistilnih sredstev, materiala za po-
pravila in vzdrževanje, tekstilnih izdelkov in
splošnega drobnega inventarja (za v okviru
ponudbe navedeno blago) se za čas od 1.
1. 2001 do 31. 12. 2001 prizna nasled-
njim ponudnikom:

1. Ivec, d.o.o., Ulica heroja Šaranovi-
ča 38, 2000 Maribor – v okviru skupine 8,

2. Grafika Gracer, d.o.o., Celje,
Okrogarjeva 2, 3000 Celje – v okviru skupi-
ne 6,

3. Simps’S, d.o.o., Motnica 3, 1236
Trzin – v okviru skupine 14,

4. Pagat, d.o.o., Sedraž 38, 3270 La-
ško – v okviru skupine 6,

5. Orbico, d.o.o., Ljubljana, Brnčiče-
va 31, 1000 Ljubljana – v okviru skupine 3,

6.  Chemo, d.d., Ljubljana, Maistrova
10, 1000 Ljubljana – v okviru skupin 1, 4,
7, 8 in 15,

7. Timo, d.o.o., Ajdovščina, Vipavska
4i, 5270 Ajdovščina – v okviru skupin 10,
11, 12 in 14,

8. Henkel - Ecolab, d.o.o., Vajngerlo-
va ulica 4, Maribor – v okviru skupin 7 in 8,

9. Vafra Commerce, d.o.o., Griže
125, 3302 Griže – v okviru skupin 1, 7 in
8,

10. Paloma, d.o.o., Sladki vrh 1,
2214 Sladki vrh – v okviru skupine 1,

11. Astra Tehnična trgovina, d.d., Sta-
ničeva 41, 1000 Ljubljana – v okviru skupin
4, 7, 8 in 15,

12. Mladinska knjiga Birooprema,
d.d., Ljubljana, Dunajska 121, 1000 Ljub-
ljana – v okviru, skupin 1 in 5,

13. Špat Ana, s.p., Nitka Šivalnica,
Jamova 26, 3000 Celje – v okviru skupin
10, 11 in 12,

14. Harper, d.o.o., Vodnikova 187,
1000 Ljubljana – v okviru skupine 1,

15. Stil Commerce, d.o.o., Kočarje-
va ulica 5, 8000 Novo mesto – v okviru
skupine 13,

16. Extra Lux, d.o.o., Ljubljana, Ce-
sta na Brdo 49, 1000 Ljubljana – v okviru
skupine 5,

17. Usnje Celje, d.o.o., Prešernova
25, 3000 Celje – v okviru skupin 11 in 15,

18. Europap, d.o.o., Cesta v Šmar-
tno 5, 1000 Ljubljana – v okviru skupine 1,

19. DZS, d.d., Mali trg 6, 1000 Ljub-
ljana – v okviru skupin 5 in 6,

20. Delko, d.o.o., Šmartinska 152,
1000 Ljubljana – v okviru skupine 3,

21. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana – v okviru skupine 10, 11,
12, 14 in 15,

22. Unilever Slovenija, d.o.o., Ljub-
ljana, Podružnica DiverseyLever Maribor,
Linhartova 15, 2000 Maribor – v okviru
skupin 1 in 8,

23. Kovinotehna, d.d., Celje, Mari-
borska 7, 3000 Celje – v okviru skupin 1,
3, 4, 8 in 13,

24. Sij, d.o.o., Lobodova 9, 1230
Domžale – v okviru skupin 1 in 8,

25. Euronova, d.o.o., Brnčičeva 13,
1000 Ljubljana – v okviru skupine 13,

26. Andrej Zagorc, s.p., Trgovina in
storitve, Staro sejmišče 24, 8310 Šentjer-
nej – v okviru skupin 1, 7 in 8,

27. Zatex, d.o.o., Vipavska cesta 55,
5000 Nova gorica – v okviru skupin 10 in
12,

28. Emona Merkur Ptuj, d.d., Murko-
va ulica 2, 2250 Ptuj – v okviru skupin 3, 4,
13 in 15.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: režijski material, pisarniški
material, pralna in čistilna sredstva, ma-
terial za popravila in vzdrževanje, tek-
stilni izdelki in splošni drobni inventar.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 35.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000, Ob-36957.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 69-494/2000-11 Ob-41025
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Dornberk, Gregorčičeva 30a, Dornberk.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 28. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. skupina – meso: MIP, d.d., Pa-

novška 1, 5000 Nova Gorica,
2. skupina – mesni izdelki: Peloz,

d.o.o., Loke 1, 5000 Nova Gorica,
3. skupina – piščančje meso: MIP,

d.d., Panovška 1, 5000 Nova Gorica,
5. skupina – mleko in mlečni izdel-

ki: Agroind Vipava 1894, d.d., Vinarska c.
5, 5271 Vipava,

7. skupina – kruh: Pekarna Brumat,
d.o.o., Vodovodna pot 13, Kromberk, 5000
Nova Gorica,

8. skupina – pecivo: Pekarna Bru-
mat, d.o.o., Vodovodna pot 13, Kromberk,
5000 Nova Gorica,

9. skupina – piškoti: Pecivo, d.d.,
Rejčeva 26, 5000 Nova Gorica,

10. skupina – sveža in suha zele-
njava in sadje: Kmetijska zadruga Vipava,
z.o.o., Glavni trg 15, 5271 Vipava,

11. skupina – jajca: Agrogorica, d.d.,
Vrtojbenska 48, 5290 Šempeter pri Gorici,

12. skupina – zmrznjena zelenjava
in sadje: Bremec-Ručigaj, d.o.o., Testeno-
va 55, 1234 Loka - Mengeš,

13. skupina – mlevski izdelki: Žito,
d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana,

14. skupina – testenine: Žito, d.d.,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana,

16. skupina – sadni sokovi: Fructal,
d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina,

17. skupina – sirupi: Gusto, Avgust
Gregorčič, s.p., PE Presad, Gabrovka 7,
1274 Gabrovka,

18. skupina – čaji: Droga, d.d., Oba-
la 27, 6320 Portorož,

20. skupina – ostalo zamrznjeno
prehrambeno blago: Pekarna Pečjak,
d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica.

6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Dorn-
berk, Gregorčičeva 30a, 5294 Dornberk.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: razvidna iz razpisne dokumen-
tacije.

7. Pogodbena vrednost: navedena v 10.
točki kot najnižja ponudbena vrednost.

8.
9. Število prejetih ponudb: 25.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. skupina – meso: 2,534.850 SIT,

2,746.170 SIT,
2. skupina – mesni izdelki: 664.632

SIT, 846.515 SIT,
3. skupina – piščančje meso:

1,108.300 SIT, 1,199.064 SIT,
5. skupina – mleko in mlečni izdelki:

1,988.627 SIT, 2,133.347,15 SIT,
7. skupina – kruh: 1,605.355 SIT,

3,344.748 SIT,
8. skupina – pecivo: 724.750 SIT,

929.266,26 SIT,
9. skupina – piškoti: 189.325 SIT,

428.509,93 SIT,
10. skupina: sveža in suha zelenjava

in sadje: 2,232.203,40 SIT, 3,143.010,60
SIT,

11. skupina – jajca: 127.237,50 SIT,
131.761,50 SIT,

12. skupina – zmrznjena zelenjava in
sadje: 291.168 SIT, 474.000 SIT,

13. skupina – mlevski izdelki:
134.006,40 SIT, 143.744 SIT,

14. skupina – testenine: 79.178,35
SIT, 99.746,64 SIT,

16. skupina – sadni sokovi:
520.219,80 SIT, 638.475 SIT,

17. skupina – sirupi: 709.217,50
SIT, 734.531,60 SIT,

18. skupina – čaji: 234.584,60 SIT,
284.407 SIT,

20. skupina – ostalo zamrznjeno pre-
hrambeno blago: 18.176,60 SIT, 22.572
SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: razpis
ni uspel za: 4. skupino – ribe, 6. skupino –
siri, 15. skupino – konzervirano sadje, zele-
najva, ribe in 19. skupino – ostalo prehram-
beno blago.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100 z dne 27. 10. 2000,
Ob-37776.

Osnovna šola Dornberk

Ob-41026
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče, Ren-
če 24, 5292 Renče.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 1. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. skupina – meso: MIP, d.d., Nova

Gorica, Panovška 1, 5000 Nova Gorica,
2. skupina – mesni izdelki: Peloz,

d.o.o., Loke 1, 5000 Nova Gorica,
4. skupina – mleko: Agroind Vipava

1894 Vipava, d.d., Vinarska c. 5, 5271 Vi-
pava,
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5. skupina – mlečni izdelki: Agroind
Vipava 1894 Vipava, d.d., Vinarska c. 5,
5271 Vipava,

6. skupina – kruh: Pekarna Brumat,
d.o.o., Vodovodna pot 13, Kromberk, 5000
Nova Gorica,

7. skupina – pekovsko pecivo, sla-
ščice

Pekarna Brumat, d.o.o., Vodovodna
pot 13, Kromberk, 5000 Nova Gorica,

9. skupina – sveža in suha zelenja-
va, sadje in jajca: Sadje Gorica, d.o.o.,
Vrtojbenska c. 48, 5290 Šempeter,

11. skupina – mlevski izdelki in te-
stenine: Mlinotest, d.d., Tovarniška 14, Aj-
dovščina,

13. skupina – sadni sokovi, pijače:
Lucija trgovina, d.o.o., Goriška cesta 68,
5270 Ajdovščina.

6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Lucija-
na Bratkoviča Bratuša Renče, Renče 24,
5292 Renče.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: razvidna iz razpisne dokumen-
tacije.

7. Pogodbena vrednost: navedena v 10.
točki kot najniđžja ponudbena vrednost.

8.
9. Število prejetih ponudb: 21.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

1. skupina – meso: 8,752.500 SIT,
8,238.500 SIT,

2. skupina – mesni izdelki:
3,305.200 SIT,

4. skupina – mleko: 1,144.824 SIT,
1,083.700 SIT,

5. skupina – mlečni izdelki:
2,765.245,40 SIT, 2,640.556 SIT,

6. skupina – kruh: 3,451.657 SIT,
1,631.400 SIT,

7. skupina – pekovsko pecivo, sla-
ščice: 1,452.060 SIT, 1,160.500 SIT,

9. skupina – sveža in suha zelenjava,
sadje, jajca: 2,755.620 SIT, 2,147.070
SIT,

11. skupina – mlevski izdelki in teste-
nine: 1,562.920,65 SIT, 1,448.621,50
SIT,

13. skupina – sadni sokovi, pijače:
1,560.000 SIT, 1,421.934,20 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: razpis
ni uspel za:

3. skupino – zmrznjene ribe,
8. skupino – delno pripravljena zamrz-

njena hrana,
10. skupino – zmrznjena zelenjava,
12. skupino – konzervirano sadje, zele-

njava, ribe,
14. skupino – ostalo prehrambeno blago.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100 z dne 27. 10. 2000,
Ob-37834.

Osnovna šola Lucijana Bratkoviča
Renče

Št. 351-03-6/99 Ob-41027
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Lju-

tomer, Vrazova 1, 9240 Ljutomer.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 10. 11. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): merila iz razpisne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Medicop, d.o.o., Obrtna uli-
ca 43, Murska Sobota.

6. (a) Kraj dobave: Ljutomer.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: reševalno vozilo za Zdrav-
stveni dom Ljutomer.

7. Pogodbena vrednost:
15,586.881,80 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,214.470 SIT, 15,586.881,80 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000.

Občina Ljutomer

Ob-41028
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Savo Kladnik Sevnica, Trg svobode 42,
Sevnica.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev – prehrambeno blago: I.
skupina: kruh in pekovski izdelki, II. skupi-
na: mleko in mlečni izdelki ter napitki, III.
skupina: meso in mesni izdelki, IV. skupi-
na: sveža zelenjava in sveže sadje, V. sku-
pina: ostalo prehrambeno blago.

3. Datum izbire: 6. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): ponudbena cena in pestrost ponudbe
(do 10 točk), roki dobave (do 4 točke), boljše
reference (do 4 točke), druge ugodnosti (po-
pusti, sponzorstvo ipd.) (do 4. točke), ugo-
dnejša dinamika plačil (do 4. točke).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: I. skupina: Pekarna “Kru-
hek” Karel Kozole, s.p. Trg svobode 40,
8290 Sevnica, II. skupina: Ljubljanske mle-
karne, d.d., Ljubljana, trženje, PO Novo me-
sto, Sevno 11, III. skupina: Kmečka zadru-
ga Sevnica, z.o.o., Savska cesta 20c, Sev-
nica, IV. skupina: Sadje in zelenjava, Janez
Imperl, s.p., Drožanjska cesta 39, 8290
Sevnica, V. skupina: Era, d.d., Velenje, Pre-
šernova 10, 3320 Velenje.

6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Savo
Kladnik Sevnica, Trg svobode 42, 8290
Sevnica.

(b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: I. skupina: 4,

II. skupina: 3, III. skupina: 2, IV. skupina: 3,
V. skupina: 8.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. skupina: 8,665.301 SIT, 5,292.500 SIT, II.
skupina: 2,939.277 SIT, 1,881.867 SIT, III.
skupina: 5,448.465 SIT, 5,131.009 SIT, IV.
skupina: 2,172.633 SIT, 2,092.200 SIT, V.
skupina: 4,758.643 SIT, 360.495 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000.

Osnovna šola Kladnik Sevnica

Ob-41029
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Izola, Polje 35, Izola.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: 29. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
a) pondubena cena – 70%,
b) plačilni pogoji – 30%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo kuril-
nega olja se prizna:

a) OMV Istrabenz, d.o.o., Koper,
b) Petrol, d.d., Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica

Izola, Polje 35, Izola.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: kurilno olje.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana

ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 101,409.420 SIT, 99,981.420 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-38184.

Splošna bolnišnica Izola

Ob-41030
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Izola, Polje 35, Izola.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 21. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
a) cena – 50%,
b) plačilni pogoji – 20%,
c) kvaliteta – 20%,
d) garancija in servis – 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Medicotehna, d.o.o., Ljub-
ljana.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Izola, Polje 35, Izola.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: 2 ventilatorja – aparat za
podporo dihanja.

7. Pogodbena vrednost: 9,244.819,15
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,244.819,15 SIT, 9,005.670 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-33346.

Splošna bolnišnica Izola

Ob-41031
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Izola, Polje 35, Izola.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
a) cena – 25%,
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b) plačilni pogoji – 20%,
c) garancijska doba – 20%,
d) odzivni čas – 20%,
e) dobavni rok – 10%,
f) reference – 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Actual I. T., d.o.o., Koper,
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica

Izola, Polje 35, Izola.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: 20 računalnikov in 8 tiskal-
nikov.

7. Pogodbena vrednost: 4,784.496,54
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,242.217,36 SIT, 4,784.496,54 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000, Ob-36839.

Splošna bolnišnica Izola

Št. 307/2000 Ob-41032
1. Naročnik, poštni naslov: VVZ Kekec

Grosuplje, Trubarjeva 15, Grosuplje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev
za blago.

3. Datum izbire: 28. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena izdelkov, celovitost ponud-
be, reference, ki se nanašajo na predmet
javnega razpisa, posebne ugodnosti, ki jih
ponuja ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) Mleko in mlečni izdelki
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana,

Tolstojeva 63,
b) Sveže meso
– Kraljeve mesnine, d.d., Ljubljana,

Agrokombinatska 63,
c) Meso perutnine in kuncev
– Pivka Perutninarstvo, d.d., Košana,

Neverke 30,
d) Mesni izdelki
Kraljeve mesnine, d.d., Ljubljana, Agro-

kombinatska 63,
e) Ribe in konzervirane ribe
– Brumec - Ručigaj, d.o.o., Loka - Men-

geš, Testenova 55,
f) Sveža zelenjava, sveže in suho sadje

ter suhe stročnice KZ Krka, z.o.o., Rozma-
nova 10, Novo mesto,

g) Zamrznjena zelenjava
– Brumec - Ručigaj, d.o.o., Loka - Men-

geš, Testenova 55,
h) Kokošja jajca
– Pivka Perutninarstvo, d.d., Košana,

Neverke 30,
i) Kruh in pekovsko pecivo
– Žito, d.d., Ljubljana, Šmartinska c.

154,
j) Zamrznjeni izdelki iz testa in slaščičar-

ski izdelki
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Škofljica, Do-

lenjska c. 442,
k) Testenine
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Škofljica, Do-

lenjska c. 442,
l) Žitarice, mlevski izdelki
– Žito, d.d., Ljubljana, Šmartinska c.

154,

m) Drugo prehrambeno blago
– poslovni sistem Mercator, d.d., Ljub-

ljana, Slovenčeva 25.
6. (a) Kraj dobave:
VVZ Kekec Grosuplje, Trubarjeva 15,

1290 Grosuplje in
VVZ Kekec Grosuplje - enota Pika, Ljub-

ljanska c. 51, 1293 Šmarje - Sap.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: sukcesivna dobava živil za
čas od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.

7. Pogodbena vrednost:
a) mleko in mlečni izdelki – 6,500.000

SIT,
b) sveže meso – 4,500.000 SIT,
c) meso perutnine in kuncev –

3,900.000 SIT,
d) mesni izdelki – 1,500.000 SIT,
e) ribe in konzervirane ribe – 900.000

SIT,
f) sveža zelenjava, sveže in suho sadje

ter suhe stročnice – 8,500.000 SIT,
g) zamrznjena zelenjava – 800.000 SIT,
h) kokošja jajca – 700.000 SIT,
i) kruh in pekovsko pecivo – 3,800.000

SIT,
j) zamrznjeni izdelki iz testa in slaščičar-

ski izdelki – 600.000 SIT,
k) testenine – 700.000 SIT,
l) žitarice in mlevski izdelki – 700.000

SIT,
m) drugo prehrambeno blago –

6,900.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 24.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
a) mleko in mlečni izdelki 5,049.554,10

SIT, 5,146.107,20 SIT,
b) sveže meso 3,797.150 SIT,

4,606.448,87 SIT,
c) meso perutnine in kuncev 2,461.615

SIT, 3,158.318,92 SIT,
d) mesni izdelki 750.447,30 SIT,

896.191,71 SIT,
e) ribe in konzervirane ribe 741.669,48

SIT 1,010.040 SIT,
f) sveža zelenjava, sveže in suho sadje

ter suhe stročnice 5,327.100 SIT,
7,097.599,08 SIT,

g) zamrznjena zelenajva 267.854 SIT,
316.934 SIT,

h) kokošja jajca 546.480 SIT,
575.164,80 SIT,

i) kruh in pekovsko pecivo
2,909.962,91 SIT, 3,893.118 SIT,

j) zamrznjeni izdelki iz testa in slaščičar-
ski izdelki 636.000,60 SIT, 710.545 SIT,

k) testenine 544.903,20 SIT,
627.260,11 SIT,

l) žitarice in mlevski izdelki 491.292 SIT,
576.190,58 SIT,

m) drugo prehrambeno blago
7,319.209,95 SIT, 7,848.080,66 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-37289, št. 307/2000.

Vzgojnovarstveni zavod Kekec
Grosuplje

Št. 630 Ob-41033
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, Trbovlje.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izvajalca
brez omejitev.

3. Datum izbire: 28. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, plačilni pogoji, rok dobave
in reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Malgaj, d.o.o., Gabrsko 30,
Trbovlje.

6. (a) Kraj dobave: Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: urgentno vozilo – visoka ver-
zija v skladu s standardom 75080,

– oblika – kombi verzija,
– motor - bencinski, 2.500 ccm,
– moč motorja 115 KM,
– pogon - vsa štiri kolesa - Syncro,
– dolga medosna razdalja,
– nadgradnja z opremo urgentnega vozila.
7. Pogodbena vrednost: 17,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,960.850 SIT in 13,776.976 SIT
brez prometnega davka.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100 z dne 27. 10. 2000.

Zdravstveni dom Trbovlje

Št. 140/2000 Ob-41034
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana,
faks 475-2186.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za ugotavljanje
sposobnosti za dobavo blaga po 50. členu
ZJN.

3. Datum izbire: 30. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javni razpis ni uspel, ker naroč-
nik ni prejel dveh popolnih ponudb.

5.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 100 z dne 27. 10. 2000, Ob-37606.

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 137/00 Ob-41035
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro ponu-
dnika brez omejitev.

3. Datum izbire: 30. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): popolna samo ena ponudba, jav-
ni razpis ni uspel.

5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 97 z dne 20. 10. 2000.

Javni zavod RTV Slovenija
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Št. 132/2000 Ob-41036
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana,
faks 475-2186.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro ponu-
dnika brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ekonomska cena, plačilni pogo-
ji, dobavni rok, funkcionalnost uporabe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

Blagovna skupina A: Suzuki Odar,
d.o.o., Ljubljana, Avtocenter Šubelj, d.o.o.,
Domžale,

Blagovna skupina B: Suzuki Odar,
d.o.o., Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti:
Blagovna skupina A: 1 terensko vozilo

3 vrata, 3 terenska vozila 5 vrat s pro-
stornino motorja do 2.500 ccm,

Blagovna skupina B: 1 terensko vozilo
karavan s prostornino motorja do 2.000
ccm.

7. Pogodbena vrednost:
– Blagovna skupina A: 16,606.668 SIT,
– Blagovna skupina B: 4,749.885 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe:
Blagovna skupina A: 4,422.859 SIT,

3,448.872 SIT.
Blagovna skupina B: 4,749.885 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000, Ob-36286.

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 136/00 Ob-41037
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana,
faks 475-2186.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro ponu-
dnika brez omejitev.

3. Datum izbire: 23. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, plačilni pogoji, tehnična
ustreznost.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Blagovna skupina: Sony Broadcast &
Professional Europe, Jay close, Viables, Ba-
singstoke, Velika Britanija.

2. Blagovna skupina: Connexion, 91-93
Cleveland Street, London, Velika Britanija.

6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:

1. Blagovna skupina: video oprema za
linearno montažo, 1 komplet,

2. Blagovna skupina: nelinearne delov-
ne postaje, 2 kompleta.

7. Pogodbena vrednost:
1. Blagovna skupina: 25,785.882 SIT,
2. Blagovna skupina: 13,059.427 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3,3.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

1. 25,985.413 SIT, 25,785.882 SIT,
2. 13,930.834 SIT, 13,059.427 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 81-82 z dne 8. 10. 2000.

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 240-2/00-19 Ob-41039
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za znanost in tehnologijo Urad RS za stan-
dardizacijo in meroslovje, Kotnikova 6, Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 27. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): usposobljenost in sposobnost
ponudnika za realizacijo razpisanih del, kon-
kurenčnost cen, reference, plačilni pogoji,
ostali ugodnejši pogoji od razpisanih.

V postopku ocenjevanja ponudb je na-
ročnik upošteval merila vsebinsko in v zapo-
redju, kot je navedeno zgoraj in je na podla-
gi le-teh izbrani ponudnik dobil najvišje šte-
vilo točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Littera Picta, d.o.o., Rožna
dolina c. IV/32-34, Ljubljana.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: priprava na tisk ter tisk in
distribucija mesečnika Sporočila.

7. Pogodbena vrednost: 598.106 SIT
mesečno z vštetim davkom na dodano vre-
dnost glede na obseg, naveden v tehnični
specifikaciji.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 591.185 SIT/mesečno, 777.707
SIT/mesečno.

11., 12., 13.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Urad RS za standardizacijo
in meroslovje

Št. 152 Ob-41082
1. Naročnik, poštni naslov: OŠ Gustava

Šiliha Velenje, Vodnikova 3, tel.
03/586-15-01 faks 03/586-17-78.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 15. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najniža cena.
5.
6. (a) Kraj dobave: OŠ Gustava Šiliha Ve-

lenje, Vodnikova 3.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: razvidna iz predračunov po po-
sameznih skupinah.

Sposobnost po 50. členu se prizna na-
slednjim ponudnikom:

skupina A: sadje in zelenjava
A/1 – Južno sadje:

1. Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,
2. MT Center Velenje, Cankarjeva 1d,

A/2 – Domače sadje:

1. Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,
2. MT Center Velenje, Cankarjeva 1d;

A/3 – Zelenjava:
1. Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,
2. MT Center Velenje, Cankarjeva 1d,

skupina B: kruh in pekovsko pecivo
B/1 – Kruh:

1. Presta, d.o.o., Velenje, Cesta tal-
cev 2,

2. Klasje MPP, d.d., Celje, Resljeva
16;

B/2 – Pek. pecivo:
1. Pekarna Sezam, Skutnik Kristijan,

s.p. Gortina 68,
2. Presta, d.o.o., Velenje, Cesta tal-

cev 2,
3. Klasje MPP, d.d., Celje, Resljeva

16,
4. Donats, d.o.o., Hoče, Bohovska c.

21,
5. Zmajčkov butik, d.d., Ljubljana, Ko-

prska 100;
skuina C: mlevski izdelki in testenine

1. Era, d.d., Velenje Prešernova 10,
2. MT Center, Velenje, Cankarjeva

1d,
3. Kotring, d.o.o., Velenje, Črnova

53b;
skupina D: meso in mesni izdelki
D/1 – meso in D/2 – mesni izdelki:

1. Kmetijska zadruga Laško, Kidriče-
va ul. 2, Laško,

2. MT Center Velenje, Cankarjeva 1d,
3. KZ Šaleška dolina, z.o.o., Trg svo-

bode 12, Šoštanj,
4. Mesnine Žerak, Franci Žerak, s.p.,

Rogatec, Strmolska 9;
skupina E: mleko in mlečni izdelki

1. MT Center, d.o.o., Velenje, Can-
karjeva 1d,

2. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče,

3. Kotring, d.o.o., Velenje, Črnova
53b;

skupina F: vložena zelenjava in sadje
1. Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,
2. MT Center, d.o.o., Velenje, Can-

karjeva 1d,
3. Kotring, d.o.o., Velenje, Črnova

53b,
4. Kolinska, d.d., Ljubljana, Kolinska

ulica 1;
skupina G: zamrznjena zelenjava in

izdelki
1. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas

92, Petrovče,
2. Kotring, d.o.o., Velenje, Črnova

53b,
3. MT Center, d.o.o., Velenje, Can-

karjeva 1d;
skupina H: sokovi in sirupi

1. Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,
2. MT Center Velenje, Cankarjeva 1d,
3. Kotring, d.o.o., Velenje, Črnova

53b;
skupina I: jajca

1. MT Center Velenje, Cankarjeva 1d,
2. Kmetijska zadruga Laško, Kidriče-

va 2;
skupina j: splošno prehrambeno bla-

go
1. Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,
2. MT Center, Velenje, Cankarjeva 1d,
3. Kotring, d.o.o., Velenje, Črnova

53b,
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4. Kolinska, d.d., Ljubljana, Kolinska
ulica 1.

(b)
7. Pogodbena vrednost: 16,750.000

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
A – sadje in zelenjava:
A/1 – južno sadje 610.525 SIT,

558.997,20 SIT;
A/2 – domače sadje 165.375 SIT,

140.724 SIT,
A/3 – zelenjava 924.375 SIT, 734.292

SIT;
B – kruh in pekovsko pecivo
B/1 – kruh 665.896,90 SIT, 665.425

SIT,
B/2 – pekovsko pecivo 3,067.645 SIT,

1,546.980 SIT;
C – mlevski izdelki in test.
D – meso in mesni izdelki
D/1 – meso 2,729.707 SIT, 2,379.570

SIT,
D/2 – mesni izdelki 848.850 SIT,

524.290 SIT,
E – mleko in mlečni izdelki

1,568.757,60 SIT, 1,131.025,88 SIT,
F – vložena zel. in sadje 438.015 SIT,

325.962,60 SIT,
G – zamrz. zel. in izdelki 359.960 SIT,

216.375 SIT,
H – sokovi in sirupi 480.326,54 SIT,

314.426 SIT,
I – jajca 89.838 SIT, 86.800 SIT,
J – splošno prehrambeno blago

2,200.751,55 SIT, 1,252.262,99 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000,
Ob-38182.

13.
OŠ Gustava Šiliha Velenje

Št. 751-14/2000 Ob-41161
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 13. 12. 2000.
4., 5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti:  15 osebnih vozil.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 102 z dne 10. 11. 2000, Ob-38481.

Zavod za gozdove Slovenije

Ob-41065
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija Re-

publike Slovenije za plačilni promet, Trža-
ška 16, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalcev brez omejitev.

3. Datum izbire:
– skupina a: 12. 12. 2000,

– skupina b: neuspel razpis, se ponovi.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): popolnost ponudbe, finančno
stanje ponudnika, cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno:

a) Skupina Atlantis d.o.o., Ljubljana, Par-
mova 51,

b) brez dodelitve naročila.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Tržaška 16.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti:
a) programska oprema Microsoft:
– Office Pro 2000 nadgradnja – sloven-

ski - 230 kosov,
– Office Pro 2000 polni paket – angle-

ški – 2 kosa,
– Office Pro 2000 polni paket – sloven-

ski – 18 kosov,
– SQL server 2000 STD EDN English

OLP NL 1 processor Licence – 7 kosov,
– SQL 2000 CAL CVUP OLP NL – 100

kosov,
– Site Server 3.0 English OLP NL – 2

kosa,
– Windows 2000 Pro VUP OLP NL (nad-

gradnja na NT WS 4.0) – 8 kosov,
– Windows 2000 Pro VUP paket (nad-

gradnja na NT WS 4.0) – 2 kosa,
– Windows 2000 Advanced Server

CVUP OLP NL (nadgradnja na NT 4.0 ser-
ver) – 5 kosov,

– Windows 2000 Server VUP OLP NL
(nadgradnja na NT 4.0 server) –10 kosov,

– Exchange 2000 Server, VUP OLP NL
(nadgradnja) – 1 kos,

– Exchange 2000 CAL CPUP OLP NL
(nadgradnja) – 50 kosov.

7. Pogodbena vrednost:
33,784.046,29 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb:
a) 7,
b) 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 44,637.852 SIT, 33,784.046 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000,
Ob-38283.

Agencija RS za plačilni promet

Št. 3283 Ob-41084
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je po ponovlje-
nem javnem razpisu edini predložil ponud-
bo (34. člen).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Brinox, inženiring, d.o.o.,
Sora 21, 1215 Medvode.

6. (a) Kraj dobave: Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:

Št. Naziv Part Number Količina

1. Labyrinth stator, radial 1.875" 364240 1
2. Labyrinth rotor, radial 1.875" 098478 1
3. Labyrinth stator, thrust 1.28" 089922 1
4. Labyrinth rotor, thrust 1.28" 098849 1
5. Gasket casing 363409 5
6. Lock nut thrust 98377 1
7. O Ring impeller hub 98296 5
8. Seal, mechanical 679035 1
9. Spear part kit 222 699995 2
10. Seal, mechanical 280 642153 3

7. Pogodbena vrednost:
14,011.844,08 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podatka.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

14,011.844,08 SIT, 14,011.844,08 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: izbran
po ponovljenem javnem razpisu, po 34. čle-
nu ZJN.

12., 13.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 1/2000 Ob-41079

1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Domžale, Mestni trg 2, 1230 Domžale.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 10. 11. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): izbrani ponudnik izpolnjuje vse
izločitvene kriterije in je v postopku ocenje-
vanja dosegel najvišje število točk po meri-
lih za izbor najugodnejšega ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: MEVI, d.o.o., proizvodno,
storitveno, uvozno in trgovsko podjetje, Uli-
ca Kirbiševih 93, Miklavž.

6. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom
Domžale, Mestni trg 2, 1230 Domžale.

(b)
7. Pogodbena vrednost: 21,823.068 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 25,150.221 SIT, 15,772.627,20 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000.

Zdravstveni dom Domžale
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Su 32/2000 Ob-41119
1. Naročnik, poštni naslov: Okrožno so-

dišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12,
8270 Krško.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitve.

3. Datum izbire: 30. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): skupna ponudbena cena, plačil-
ni pogoji, rok dobave, kvaliteta.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: DZS, Založništvo in trgovi-
na, d.d., Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave:
– Okrožno sodišče v Krškem, C. krških

žrtev 12, Krško,
– Okrajno sodišče v Krškem, C. krških

žrtev 12, Krško,
– Okrajno sodišče v Brežicah, C. prvih

borcev 48, Brežice,
– Okrajno sodišče v Sevnici, Glavni trg

30, Sevnica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: sukcesivna dobava pisarni-
škega in drugega potrošnega materiala
(vrsta in količina artiklov je razvidna iz razpi-
sne dokumentacije).

7. Pogodbena vrednost: 3,581.194,28
SIT z DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,862.983,20 SIT, 3,581.194,28 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100 z dne 27. 10. 2000.

Okrožno sodišče v Krškem

Ob-41085
 1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Trbovlje, Rudarska c. 9, 1420 Tr-
bovlje.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 30. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merilo za dodelitev naročila v
posameznih četrtletjih bo najnižja končna
cena oziroma kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo živil
in materiala za prehrano se po skupinah (za
v okviru ponudbe navedeno blago) za čas
od 1.1. 2001 do 31. 12. 2001 prizna na-
slednjim ponudnikom:

ABC TGM Trbovlje, za skupino sveže
meso, izdelki iz mesa, podskupino sveže
meso podskupino izdelki iz mesa,

Jurmes d.d. Šentjur, za skupino sveže
meso, izdelki iz mesa, podskupino sveže
meso in podskupino izdelki iz mesa, za sku-
pino splošno prehrambeno blago, podsku-
pino sveža jajca,

KZ Laško za skupino sveže meso, izdelki
iz mesa, podskupino sveže meso in podsku-
pino izdelki iz mesa, za skupino splošno pre-
hrambeno blago, podskupino sveža jajca,

Mesni diskont Vidmar za skupino sveže
meso, izdelki iz mesa, podskupino sveže
meso,

Arvaj Anton s.p. za skupino sveže meso,
izdelki iz mesa, podskupino sveže meso in
podskupino izdelki iz mesa,

Brumec-Ručigaj Mengeš, za skupino
sveže meso, izdelki iz mesa, podskupino
sveže ribe, za skupino zmrznjena živila, pod-
skupino zelenjava in sadje, podskupino
zmrznjene ribe,

Mercator Ljubljana, za skupino zmrznje-
na živila podskupino zelenjava in sadje, za
skupino splošno prehrambeno blago, pod-
skupino žitarice in mlevski izdelki, podsku-
pino testenine, podskupino sokovi, podsku-
pino vloženo sadje, zelenjava in marmela-
de, podskupino priloge, omake, juhe, pod-
skupino sladkor, sladila, sladkorni izdelki,
podskupino začimbe, podskupino čaji, pod-
skupino drugi izdelki, podskupino ostala ži-
vila, podskupino sveža jajca, za skupino sa-
dje in zelenjava, podskupino sadje sveže in
suho, podskupino sveža zelenjava,

Ljubljanske mlekarne, za skupino mleko
in mlečni izdelki,

Agroind Vipava za skupino mleko in
mlečni izdelki,

Mlekarna Celeia za skupino mleko in
mlečni izdelki, za skupino zmrznjena živila,
podskupino zelenjava in sadje, za podsku-
pino zmrznjene ribe,

Žito Ljubljana, za skupino zmrznjena živi-
la, podskupino zmrznjena jedila, za skupino
splošno prehrambeno blago, podskupino ži-
tarice in mlevski izdelki, podskupino teste-
nine, za skupino kruh in pekovsko pecivo,

Pekarna Pečjak, za skupino zmrznjena
živila, podskupino zmrznjena jedila in za sku-
pino splošno prehrambeno blago, podsku-
pino testenine,

Era Velenje za skupino splošno prehram-
beno blago, podskupino žitarice in mlevski
izdelki za skupino splošno prehrambeno
blago, podskupino testenine, podskupino
sokovi, podskupino vloženo sadje, zelenja-
va in marmelade,podskupino priloge, oma-
ke, juhe, podskupino sladkor, sladila, slad-
korni izdelki, podskupino začimbe,podsku-
pino čaji, podskupino drugi izdelki, podsku-
pino ostala živila, skupino sadje in zelenjava,
podskupino sadje sveže in suho, podskupi-
no sveža zelenjava,

Fructal Ajdovščina za skupino splošno
prehrambeno blago, podskupino sokovi,

Nektar Ljubljana za skupino splošno pre-
hrambeno blago, podskupino sokovi,

Kolinska Ljubljana za skupino splošno
prehrambeno blago, podskupino vloženo
sadje, zelenjava in marmelade, podskupino
priloge, omake, juhe, podskupino začimbe,
podskupino čaji, podskupino drugi izdelki,

Droga Portorož za skupino splošno pre-
hrambeno blago, podskupino začimbe,
podskupino čaji,

Don Don Kranj za skupino kruh in pe-
kovsko pecivo,

Klasje Celje za skupino kruh in pekov-
sko pecivo.

6. a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Trbovlje, Rudarska cesta 9, Trbovlje.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu glede na razpisne
pogoje.

8.

9. Število prejetih ponudb: 21.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000, Ob-36967.

Splošna bolnišnica Trbovlje

Ob-41093
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Trbovlje, Rudarska c. 9, 1420 Tr-
bovlje.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 29. 11. 2000
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merilo za dodelitev naročila v
posameznih četrtletjih bo najnižja končna
cena oziroma kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo či-
stilnih sredstev, materiala za osebno higie-
no, PVC materiala in tekstilnih izdelkov se
po skupinah (za v okviru ponudbe navede-
no blago) za čas od 1. 1. 2001 do 31. 12.
2001 prizna naslednjim ponudnikom:

Pan Goslar, d.o.o. Brest 4, 1292 IG za
skupino čistilna sredstva, podskupino čistil-
na sredstva in podskupino pripomočki za
čiščenje,

Ivec d.o.o., Ulica heroja Šaranoviča 38,
2000 Maribor, za skupino čistilna sredstva,
podskupino čistilna sredstva in podskupino
pripomočki za čiščenje, skupino material za
osebno higieno, podskupino material za
osebno higieno,

Henkel-Ecolab d.o.o. Vajnerlova 4,
2000 Maribor, za skupino čistilna sredstva,
podskupino čistilna sredstva,

Chemo d.d. Maistrova 10, Ljubljana, za
skupino čistilna sredstva, podskupino čistil-
na sredstva in podskupino pripomočki za či-
ščenje, skupino material za osebno higieno,
podskupino material za osebno higieno, sku-
pino material za osebno higieno, podskupi-
no papirnati izdelki, skupino PVC material,

Mavrica d.d., Resljeva c. 1, 1000 Ljub-
ljana, za skupino čistilna sredstva, podsku-
pino čistilna sredstva in podskupino pripo-
močki za čiščenje, skupino material za ose-
bno higieno, podskupino material za ose-
bno higieno, skupino material za osebno
higieno, podskupino papirnati izdelki,

Harper d.o.o., Vodnikova 187, 1000
Ljubljana, skupino material za osebno higie-
no, podskupino papirnati izdelki,

Plasta d.o.o., Šentrupert 35, 8232 Šen-
trupert, skupino PVC material,

Binder and d.o.o., Grič VIII/2, 13210
Ribnica, skupino PVC material,

Timo d.o.o., Vipavska 4, 5270 Ajdovšči-
na, za skupino tekstilni izdelki, podskupino
delovno obleko,

Sanolabor d.d.,Leskovškova 4, 1000
Ljubljana, za skupino tekstilni izdelki, pod-
skupino delovno obleko, podskupino bolni-
ško perilo,

Ana Špat s.p. Nitka šivalnica, Jamova
2/b, 3000 Celje, za skupino tekstilni izdel-
ki, podskupino delovno obleko, podskupi-
no bolniško perilo.

6. a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Trbovlje, Rudarska cesta 9, Trbovlje.
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b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: za dobavo čistilnih sredstev,
materiala za osebno higieno, PVC mate-
riala in tekstilnih izdelkov.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu glede na razpisne
pogoje.

8.
9. Število prejetih ponudb: 14.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 97 z dne 20. 10. 2000, Ob-37419.

Splošna bolnišnica Trbovlje

Ob-41096
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Trbovlje, Rudarska c. 9, 1420 Tr-
bovlje.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 29. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merilo za dodelitev naročila v
posameznih četrtletjih bo najnižja končna
cena oziroma kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo pi-
sarniškega materiala se po skupinah (za v
okviru ponudbe navedeno blago) za čas od
1. 1. 2001 do 31. 12. 2001 prizna nasled-
njim ponudnikom:

Piramida d.o.o., Polje 10, 1410 Zagorje
ob Savi, za skupino pisarniški material,

Mladinska knjiga trgovina d.d., Slovenka
29, 1000 Ljubljana, za skupino pisarniški
material,

Mladinska knjiga Birooprema d.d., Du-
najska 121, 1000 Ljubljana, za skupino pi-
sarniški material,

Cankarjeva založba d.d. Ljubljana, Knji-
garna in papirnica Trbovlje, Ulica 1. junija
36, za skupino pisarniški material,

DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali
trg 6, 1538 Ljubljana, Divizija trgovine,
Šmartinska 152, hala XII, 1538 Ljubljana,
za skupino pisarniški material.

6. a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Tr-
bovlje, Rudarska cesta 9, Trbovlje.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: za pisarniški material.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu glede na razpisne
pogoje.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 97 z dne 20. 10. 2000, Ob-37418.

Splošna bolnišnica Trbovlje

Št. 279/00-816 Ob-41122
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za ob-

vezne rezerve nafte in njenih derivatov, Du-
najska 106, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti, zbiranje ponudb
usposobljenih izvajalcev za dobavo blaga.

3. Datum izbire: 30. 11. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila: izključni
kriterij za izbiro je bila cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: OMV – Istrabenz, Ferrarska
7, 6000 Koper.

6. (a) Kraj dobave:
– trošarinsko skladišče Petrol d.d., Za-

log, Zaloška 259, Ljubljana,
– trošarinsko skladišče Petrol d.d., Ra-

če, Ljubljanska 1, Rače pri Mariboru.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti:
– 4,000.000 litrov kurilnega olja – ek-

stra lahko,
– 4,900.000 litrov neosvinčenega

bencina NMB 95.
7. Pogodbena vrednost:
– 345,100.000 SIT (vrednost pogodbe

za dobavo kurilnega olja – ekstra lahkega),
– 361,688.600 SIT (vrednost pogodbe

za dobavo neos. mot. bencina NMB-95).
8.
9. število prejetih ponudb: štiri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
Ponudba za dobavo kurilnega olja – ek-

stra lahko: najvišja 365,330.000 SIT, najni-
žja 345,100.000 SIT.

Ponudba za dobavo neosvinčenega mo-
tornega bencina NMB – 95: najvišja:
375,552.100 SIT, najnižja: 361,688.600
SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti: Ur. l. RS, št. 59 z
dne 30. 6. 2000, Ob-31234.

13.
Zavod za obvezne rezerve nafte

in njenih derivatov,
Ljubljana

Št. 86-02/00 Ob-41123
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Mari-
bor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti (50. člen ZJN).

3. Datum izbire: 24. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kri-
terijev, vseh tehničnih parametrov in najni-
žja končna vrednost artikla.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo bla-
ga se prizna po razpisanih artiklih, za ob-
dobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001,
naslednjim ponudnikom:

1. G4 Medico d.o.o., Na Straški vrh,
1126 Ljubljana; 

2. Helpy d.o.o., Dobrave 7a, 1236
Trzin; 

3. Johnson & Johnson S.E., Trnovski
pristan 14, 1000 ljubljana; 

4. Beiersdorf d.o.o., Kajuhova 5,
1000 Ljubljana; 

5. Salus d.d., Mašera-Spasićeva 10,
1000 Ljubljana; 

6. Simps’s d.o.o., Motnica 3, 1236
Trzin; 

7. Valencia Stoma – Medical d.o.o.,
Zupančičeva 10, 1000 Ljubljana; 

8. Emporio Medical d.o.o., Prešerno-
va 5, 1000 Ljubljana; 

9. Sanolabor d.d, Leskoškova 4,
1000 Ljubljana; 

10. Tosama d.d., Šaranovičeva 35,
1230 Domžale; 

11. Iris Mednarodna trgovina d.o.o.,
Rimska 8, 1000 Ljubljana; 

12. Medinova d.o.o., Masarykova 17,
1000 Ljubljana; 

13. Profarmakon International d.o.o.,
Knafelčeva 31, 2000 Maribor; 

14. Kemofarmacija d.d., Cesta na Br-
do 100, 1001 Ljubljana; 

15. Stanislav Kavnik s.p., Pernica 12i,
2231 Pernica; 

16. Farmadent Trgovina na debelo in
drobno d.o.o., Zagrebška 91, 2000 Mari-
bor;

17. Hospitalia d.o.o., Zaloška 21,
1000 Ljubljana; 

18. Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor; 

19. Merit d.o.o., Šmartinska 130/IV,
1000 Ljubljana.

6. (a)  Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: obvezilni material in ose-
bna zaščitna sredstva.

7. Razpisana vrednost: 220,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 19.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: v pr-
vem obdobju veljajo cene iz ponudbe, za
drugo obdobje pa bo naročnik ponudnike s
priznano sposobnostjo pozval k dostavi pre-
dračunov.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 79, z
dne 8. 9. 2000, pod št. Ob-34942.

Splošna bolnišnica Maribor

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. 8208/00 Ob-40962
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Go-

renjska, d.d., Mirka Vadnova 3a, Kranj, faks
04/2083-600.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: 29. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena  delež 60%,
– reference  delež 20%,
– oddaljenost  delež 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: gradbena dela: Bauimex
d.o.o., Pot v puškarno 11, Kranj,
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MEGP, d.o.o., Partizanska c. 20, Kranj,
Prestor Srečko s.p., Zg. Bela 70, Pred-

dvor,
Krašovec Leopold s.p., Žerjavec 12, Je-

senice,
Elektromontažna dela:
1. Montažna in demontažna dela za 20

kV, DV, za NNO in TP:
Bauimex, d.o.o., Pot v puškarno 11,

Kranj,
MEGP, d.o.o., Partizanska c. 20, Kranj,
Elektroservisi, d.d, Glavarjeva 14, Ljub-

ljana,
Elektrogradnje Štefelin s.p., Planina pod

Golico 14, Jesenice.
2. Montažna dela 110 kV DV in 110 kV

kablovodi:
C&G d.o.o., Riharjeva 38, Ljubljana
Elektroservisi, d.d, Glavarjeva 14, Ljub-

ljana,
3. Montažna dela RTP:
Elektromontaža Bizant, Žlebe 3b, Med-

vode,
C&G d.o.o., Riharjeva 38, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: elektromontažna in
gradbena dela, celotno območje Elektro
Gorenjske, d.d.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 15.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 79 z dne 8.
9. 2000, Ob-34815.

14.
Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

Št. 351-03-6/99 Ob-41014
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Lju-

tomer, Vrazova 1, 9240 Ljutomer.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 9. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): merila iz razpisne dokumenta-
cije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PGP projektiranje, gradbe-
ništvo in posredovanje Ljutomer, d.o.o., Or-
moška cesta 3, 9240 Ljutomer.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba kotlovnice
na zemeljski plin v Zdravstvenem domu
Ljutomer.

7. Pogodbena vrednost:
24,614.676,60 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 33,011.134,80 SIT, 28,373.679 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 87-88 z dne 29. 9. 2000.

Občina Ljutomer

Ob-41015
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 11. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Santosa, d.o.o., Slovenče-
va 15/c, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vzdrževalna interven-
cijska strojna dela na vročevodnem in
parovodnem omrežju Javnega podjetja
Energetika Ljubljana, d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: vrednost posa-
meznega javnega naročila bo odvisna od
višine posameznih vzdrževalnih del oziroma
intervencije. Ocenjena vrednost celotnega
naročila: 15,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000, Ob-38029.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ob-41016
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljublja-
na.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.

3. Datum izbire: 1. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena: 80%,
– garancija: 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Givo, d.o.o., Zaloška 69,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno obrtniška
dela pri obnovi strehe na objektu Miklo-
šičeva 8 v Ljubljani.

7. Pogodbena vrednost: 4,143.859,74
SIT je manjša od ponudbene, ker je manjši
obseg del.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,145.800 SIT, 4,825.867,20 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 28-29 z dne 23. 4.
1999.

13.
Mestna občina Ljubljana

Ob-41017
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14,
8290 Sevnica.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 24. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, plačilni pogoji
in garancijski rok. Pri izbiri so bila upošteva-
na vsa navedena merila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GPT KIT, d.o.o., Stritarjeva
29, 3240 Rogaška Slatina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev fizioterapije
v ZD Sevnica, Trg svobode 14, 8290
Sevnica.

7. Pogodbena vrednost: 25,520.707
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 33,211.682,63 SIT, 25,520.707 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 97 z dne 20. 10. 2000, Ob-37414.

Zdravstveni dom Sevnica

Št. 351-144/2000 Ob-41066
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Or-

mož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 1. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalno podjetje Ormož,
d.d.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja rastlinske
čistilne naprave pri Sv. Tomažu.

7. Pogodbena vrednost: 11,777.417 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,866.093,26 SIT, 11,777.417 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 100 z dne 27. 10.
2000, Ob-37735.

13.
Občina Ormož

Št. 123/2000 Ob-41038
1. Naročnik, poštni naslov: JZ RTV Slo-

venija, Kolodvorska 2, Ljubljana, faks
475-2186.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): odprti javni razpis brez
omejitev.

3. Datum izbire: 14. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, plačilni pogoji, izvedbeni
roki, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kograd Gradnje, d.o.o., Pre-
radovičeva ulica 20, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: nadgradnja terase
RC Maribor, Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
122,309.254,34 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 117,293.309 SIT, 102,780.886 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000,
Ob-32461.

Javni zavod RTV Slovenija
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Št. 1004/00 Ob-41041
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ro-

gatec, Ceste 11, p. Rogatec, Stanovanjski
sklad Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12,
p.Šmarje pri Jelšah.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3.  Datum izbire: 4. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila

(utemeljitev izbire):
– ponudbena cena 90 točk,
– plačilni pogoji 10 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno: GIT Gradbeni inženiring, Pro-
jektiranje, nadzor in izvajanje Anton Tkalec
s.p., Strma c. 6, Rogatec.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev štirih stano-
vanj v objektu Ptujska cesta 10, Ro-
gatec, gradbena, obrtniška in instalaci-
jska dela – II. faza.m

7. Pogodbena vrednost:
21,892.595,10 SIT z 8 % DDV.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo, posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih) 10,166.657 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe:  29,930.279,76 SIT,
21,892.595,10 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem

listu Republike Slovenije: Ur. l. RS, št. 100
z dne 27. 10. 2000, Ob-37684.

11.
Stanovanjski sklad

Šmarje pri Jelšah

Št. 34404-02/99-00 Ob-41147
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Pi-

ran, Tartinijev trg 2, Piran.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. Datum izbire: 10. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnik je ponudil najnižjo vre-
dnost ponudbe, ima plačilne pogoje v skla-
du z razpisno dokumentacijo, ima fiksnost
ponudbene cene v skladu z razpisno doku-
mentacijo, ima garancijske roke v skladu z
razpisno dokumentacijo, ima predstavljene
dobre reference, potrjene od strani prej-
šnjih investitorjev.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Makro 5, d.o.o., Koper, Ki-
dričeva 46, Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela potre-
bna za “ureditev peš poti Piran–Fiesa,
1. nadaljevanje”, v znesku 17,000.000
SIT.

7. Pogodbena vrednost: 17,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 43,760.369,80 SIT, 28,901.804 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 87-88 z dne 29. 9. 2000, Ob-36015.

Občina Piran

Ob-41167
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno

podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta
37 b, 3320 Velenje, št. telefaksa
03/896-11-27, št. tel. 03/896-11-00.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za izvedbo sanacije
vodovoda in vodovodnih priključkov na
Gorici v Velenju.

3. Datum izbire: 13. december 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po pregledu in ocenjevanju nista
ostali popolni ponudbi vsaj dveh ponudni-
kov, zato javni razpis ni uspel.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000, Ob-36964.

Komunalno podjetje Velenje,
d.o.o., Velenje

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 06/2000 Ob-40963
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire 29. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); najugodnejši ponudnik glede na
merila objavljena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno

– sklop 1: KIPS podjetje MAOP, Raču-
nalniški inženiring d.o.o., Ljubljana,

– sklop 2: AIPS podjetje MIPS Program-
ska oprema, d.o.o., Maribor,

– sklop 3: FIPS- plače podjetje MAOP,
Računalniški inženiring d.o.o., Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– programska oprema za kadrovski

informacijski podsistem – KIPS,
– programska oprema za akademski

informacijski podsistem – AIPS,
– programska oprema za finančni in-

formacijski podsistem – FIPS – plače.
7. Pogodbena vrednost:
– za sklop 1 za programsko opremo za

kadrovski informacijski podsistem – KIPS je
6,727.431,50 SIT,

– za sklop 2 za programsko opremo za
akademski informacijski podsistem – AIPS
je 15,000.000 SIT,

– za sklop 3 za programsko opremo za
finančni informacijski podsistem – FIPS –
plače je 6,233.772,20 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb 4.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

– programska oprema za kadrovski in-
formacijski podsistem – KIPS (7,000.000
SIT, 5,000.000 SIT),

– programska oprema za akademski in-
formacijski podsistem – AIPS (16,200.000
SIT , 15,000.000 SIT),

– programska oprema za finančni infor-
macijski podsistem–FIPS–plače
(7,500.000 SIT, 5,000.000 SIT).

11., 12.
Univerza v Mariboru

Št. 84/2-1/00 Ob-40966
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti (50. člen ZJN).

3. Datum izbire: 1. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kri-
terijev in najnižja končna vrednost predra-
čuna.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: sposobnost za izvedbo storite:
gradbena, obrtniška in inštalacijska vzdrže-
valna dela, se za skupino 1-slikopleskarstvo
prizna, v obdobju od 1. 1. 2001 do 31. 12.
2001, naslednjima ponudnikoma:

Skupina 1 – slikopleskarstvo:
– Slikar, d.d., Prešernova 16/a, 2000

Maribor,
– Slikopleskarstvo in pleskarstvo Alfred

Topler, s.p., Roška 3/a, 2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: grad-

bena, obrtniška in inštalacijska vzdrže-
valna dela:

1. slikopleskarstvo.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: javni
razpis za GOI vzdrževalna dela (skupina 1 –
slikopleskarstvo) je ponovljen.

Naročnik bo na podlagi sklepa o prizna-
nju sposobnosti za izvedbo storitev: GOI
vzdrževalna dela (skupina 1-Slikopleskar-
stvo), št. S-GOI/2000-III, z dne 1. 12.
2000, pozval ponudnika naj predložijo pre-
dračun.

Naročnik bo izbral izvajalca po merilu:
najnižja končna vrednost predračuna.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 100 z dne 27. 10.
2000, Ob-37847.

13.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 8292 Ob-40982
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca z neposredno pogodbo.

3. Datum izbire: 30. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): za izvedbo javnega naročila je
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usposobljen samo en ponudnik, ki razpola-
ga z zahtevano tehnično opremo, ustrezni-
mi strokovnimi kadri in pravicami intelektu-
alne lastnine (3. točka 55. člena ZJN).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IMP, d.d., Dunajska 7, Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: teko-
če vzdrževanje in obnovitvena dela na
objektu Plinska elektrarna na deponiji
Barje, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 43,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na
podlagi potrdila proizvajalca plinskega mo-
torja JMC 316 GS-L.L. podjetja Jenbacher
Energie Systeme AG Austria, da je v Slove-
niji edini pooblaščeni zastopnik IMP, d.d.,
Dunajska 7, Ljubljana, je bilo naročilo do-
deljeno z neposredno pogodbo.

12.
Javno podjetje Snaga, d.o.o.

Št. 36/2000 Ob-40983
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Cerknica - Loška dolina, Cesta 4. maja
17, Cerknica.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 5. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena 60%,
– kvaliteta 40% skupne ocene.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Saš, d.o.o., Stegne 25,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:  čišče-
nje poslovnih prostorov na lokaciji Cer-
knica, Cesta 4. maja 17 in Nova vas 4c
v velikosti 2.000 m2.

7. Pogodbena vrednost: 691.294,80
SIT mesečno.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 726.852 SIT, 691.294,80 SIT.
11., 12.

Zdravstveni dom Cerknica

Ob-40984
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 3,
Slovenj Gradec.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca storitev brez omejitev.

3. Datum izbire: 3. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Studio LOCUS, d.o.o., Voj-
kova cesta 65, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va idejnega projekta za sanacijo in re-
konstrukcijo kirurško-ginekološkega
operacijskega bloka v Splošni bolnišni-
ci Slovenj Gradec.

7. Pogodbena vrednost: 10,800.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,000.000 SIT, 10,800.000 SIT.
11., 12.

Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec

Št. 304 Ob-40985
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Izola, Polje 35, Izola.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 28. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
a) cena 40%,
b) plačilni pogoji 30%,
c) reference 20%,
d) garancijski rok 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Rade Končar - dvigala,
d.o.o., Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sana-
cija bolniškega dvigala.

7. Pogodbena vrednost: 8,391.073,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,760.028 SIT, 7,585.000 SIT.
11., 12.

Splošna bolnišnica Izola

Št. 653/2000 Ob-40986
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Tr-

bovlje, Mestni trg 4, Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 21. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po razpisni dokumentaciji cena,
rok izvedbe, reference, druge ugodnosti,
vključitev lokalnih podizvajalcev.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBT-PIN, d.o.o., Gimnazij-
ska 16, Trbovlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izgrad-
nja vodovoda Planinska vas v Trbovljah.

7. Pogodbena vrednost:
19,118.302,43 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,490.395 SIT, 19,118.302,43 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 84 z dne 22. 9.
2000, Št. 491/2000, Ob-35462.

Občina Trbovlje

Št. 011-04-6/00 Ob-41124
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 25. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Val plastika Ljubljana, Valant
Janez s.p.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va in dobava cestnih smernikov za po-
trebe interventne zamenjave na držav-
nih cestah v Republiki Sloveniji.

7. Pogodbena vrednost: 50,604.750
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 52,907.400 SIT, 50,604.750 SIT.
11., 12. 
13. Datum objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Ur. l. RS, št. 81 z dne
15. 9. 2000, Ob-35297.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-41142
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 10.11.2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: MEBLO a+a d.o.o., Indus-
trijska c. 1, 5000 Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va in dobava vertikalne prometne signa-
lizacijo za potrebe interventne zamenja-
ve na državnih cestah v Republiki Slove-
niji.

7. Pogodbena vrednost: 175,524.058
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 180,524.058 SIT, 175,524.058 SIT.
11., 12.
13. Datum objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Ur. l. RS, št. 77 z dne
25.  8. 2000, Ob-34324.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-41143
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev

3. Datum izbire: 10. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: IRGO consultting d.o.o.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pro-

gram raziskav in študija možnosti sana-
cije Macesnikovega plazu.

7. Pogodbena vrednost: 18,915.827 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,712.009 SIT 18,915.827 SIT.
11., 12.
13. Datum objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Uradni list RS, št. 73 z
dne 18. 8. 2000 Ob-34038.

Direkcija RS za ceste
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Št. 011-04-6/00 Ob-41144
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: LUZ d.d., Ljubljana, Vojkova
57.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va idejnega projekta v treh variantah za
modernizacijo ceste R3-608 odsek
1065 Lokve-Čepovan.

7. Pogodbena vrednost: 9,280.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,144.058,29 SIT, 9,280.000 SIT.
11., 12.
13. Datum objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Ur. l. RS, št. 97 z dne
20. 10. 2000, Ob-34725.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-41145
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: LUZ d.d., Ljubljana, Vojkova
57.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va idejnega projekta v treh variantah za
modernizacijo ceste R3-609 odsek
1064 Predmeja-Lokve.

7. Pogodbena vrednost: 5.991.650 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,067.465 SIT, 5,991.650 SIT.
11., 12.
13. Datum objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Ur. l. RS, št. 97 z dne
20. 10. 2000, Ob-34726

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-41146
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 26. 10. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: GZL- Geoprojekt d.d., Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: sanacija plazu na cesti
G1-5/0330 Rimske Toplice v km 0.420.

7. Pogodbena vrednost: 59.565.687
SIT

8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 74,646.276 SIT, 49,761.226 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 78 z dne 1. 9. 2000, Ob-34655.

Direkcija RS za ceste

Ob-41149
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 5. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po merilih iz razpisne dokumen-
tacije je izbrani najugodnejši ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestera, d.o.o., Pergerjeva
ul. 5, 2250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje storitev pridobivanja nepremičnin
za potrebe gradnje hitre ceste Hajdina–
Ormož, odsek Markovci–Gorišnica.

7. Pogodbena vrednost: 16,835.090 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,703.610 SIT, 16,835.090 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Zbiranje ponudb

Št. 0512/3-308/152-00 Ob-41164
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-
ljana, tel. 01/432-5125.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: zbiranje ponudb za podelitev pooblastil.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: predmet razpisa je podeli-
tev pooblastil za izvajanje strokovnega
izpita iz upravnega postopka.

K izvajanju sodijo organizacija in izvedba
strokovnih izpitov (zbiranje prijav, razporeja-
nje kandidatov in izpraševalcev ter zapisni-
karjev, obveščanje, izvedba izpitov, doku-
mentiranje idr.), vodenje uradnih evidenc,
izdaja potrdil, statistična obdelava podatkov
in poročanje Upravni akademiji.

Ocenjena letna vrednost naročila je
3,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: strokovni izpiti se bodo
izvajali na lokaciji v lasti ali najemu ponudni-
ka-izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:

– zakon o splošnem upravnem postop-
ku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00);

– zakon o pripravništvu, strokovnih izpi-
tih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe
delavcev v državni upravi in pravosodju (Ur.
l. SRS, št. 35/85, 39/85);

– uredba o minimalni izobrazbi, ki jo mo-
rajo imeti zaposleni za vodenje in odločanje v
upravnem postopku in o strokovnem izpitu iz
upravnega postopka (Ur. l. RS, št. 29/00);

– pravilnik o opravljanju strokovnega iz-
pita iz upravnega postopka (Ur. l. RS, št.
46/00) in

– vsa pozitivna zakonodaja, ki ureja to
področje.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
navesti je potrebno imena strokovnega
osebja, ki bo izvajalo razpisane storitve. Po-
nudniki morajo podati podatke o strokovnih
kadrih z ustrezno stopnjo izobrazbe ter nji-
hove reference.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se morajo prijaviti
za izvedbo predmeta razpisa v celoti.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi svojo vari-

anto ponudbe: ponudniki lahko ponudijo sa-
mo razpisano varianto ponudbe, drugih va-
riant ponudbe naročnik ne bo upošteval.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročnik bo izbranim
ponudnikom podelil pooblastila za izvedbo
razpisanih storitev. Predvideni datum pričet-
ka izvedbe storitve je 1. 1. 2001. Poobla-
stila bo naročnik podelil za nedoločen čas.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo: Ministrstvo za
notranje zadeve, Urad za organizacijo in raz-
voj uprave, Upravna akademija, Kotnikova
8, 1501 Ljubljana, kontaktna oseba: Mira
Puš, tel. 01/433-42-09.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
dokumentacijo: od dneva objave do zadnje-
ga roka za oddajo ponudb, od 10. do 12.
ure, razen dnevov, ko državni organi ne de-
lajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, na-
vedba ali je davčni zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 1.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za dokumen-
tacijo: znesek: 1.000 SIT, način plačila: vir-
mansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-152-00.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti do 26. 1. 2001, najkasneje
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: ponudniki lahko oddajo po-
nudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Vložišče, Štefanova 2,
1501 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 29. 1.
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2001, ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: pogoji so podani
v predmetni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
ponudnik, ki mu bo dodeljeno naročilo: po-
oblastilo za izvajanje strokovnega izpita iz
upravnega postopka, v skladu z dokumen-
tacijo.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora imeti status izobraževalne
organizacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od zadnjega
roka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 60 dni.

17. Merila za dodelitev naročila: merilo:
naročnik bo za izvajanje razpisane storitve
pooblastil ponudnike, ki bodo izpolnjevali
vse pogoje iz predmetne dokumentacije.

18.
Ministrstvo za notranje zadeve

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

Razveljavitev

Ob-40974
Center za zdravljenje blezni otrok, Šentvid

pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični, razve-
ljavlja postopek oddaje javnega naročila za
dobavo blaga – živila, ki je bil objavljen v Ur. l.
RS, št. 111 z dne 1. 12. 2000, Ob-39716,
zaradi napake v razpisni dokumentaciji.

Center za zdravljenje bolezni otrok
Šentvid pri Stični

Ob-40967
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Psihiatrična klinika Ljubljana, Stude-
nec 48, 1260 Ljubljana Polje, tel.
01/528-54-51, faks: 01/528-46-18.

2. (a) Kraj dobave: Studenec 48, 1260
Ljubljana Polje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: sanitetni material:

I. materiali za oskrbo kroničnih in akut-
nih ran,

II. zaščitna sredstva,
III. medicinski potrošni material,
IV. inkontinenčni program,
V. izdelki za nego kože,
VI. sredstva za dezinfekcijo,
VII. laboratorijski in diagnostični materi-

al,
VIII. zbiralne posode za odpadne igle,
IX. lekarniška embalaža,
X. kemikalije.
3. Predvideni čas dobave: začetek do-

bav po podpisu pogodbe, stalno dobavlja-
nje skladno s pogodbo skozi 3 leta.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje usposobljenosti: zainteresirani ponudni-
ki naj pošljejo naročniku priporočeno po
pošti zahtevo po razpisni dokumentaciji. V
zahtevi naj obvezno navedejo polno ime (fir-
mo) in naslov. Razpisno dokumentacijo bo-
do prejeli po pošti v roku dveh dni od preje-
ma zahteve.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva, ko je
potrebno predložiti prijave naročniku.

(c)
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti prijave: do 10. 1. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti prijave: prijavo (ponudbo v 1. fazi po-
stopka) je potrebno predložiti v originalu in
1 kopiji v zapečatenih ovojnicah z jasno oz-
nako “Ne odpiraj – prijava”, osebno na se-
dež naročnika ali pa priporočeno s povratni-
co na naslov Psihiatrična klinika Ljubljana,
Studenec 48, 1260 Ljubljana Polje, tajniš-
tvo direktorice za splošne zadeve, Branka
Gombač.

Datum in ura, do kdaj je potrebno pre-
dložiti ponudbe: kandidatom, izbranim v pr-
vi fazi postopka, bo datum sporočen nakna-
dno.

Polni naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbe: ponudbo je potrebno predlo-
žiti v originalu in 1 kopiji v zapečatenih ovoj-
nicah z jasno oznako “Ne odpiraj – ponud-
ba”, osebno na sedež naročnika ali pa pri-
poročeno s povratnico na naslov
Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48,
1260 Ljubljana Polje, tajništvo direktorice
za splošne zadeve, Branka Gombač.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
datum bo v prvi fazi postopka izbranim kan-
didatom sporočen naknadno.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: prijavijo se lah-
ko pravne osebe, ki so registrirane za de-
javnost, ki je predmet razpisa in imajo vsa
predpisana dovoljenja za opravljanje dejav-
nosti.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (48.
člen ZJN): ponudniki morajo v dokaz for-
malne ustreznosti ponudb predložiti vsa do-
kazila, obrazce in izjave, zahtevane v razpi-
sni dokumentaciji. Ponudnik mora opravljati
dejavnost vsaj tri leta.

V drugi fazi postopka bo edino merilo
cena.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki lahko za dodatno obrazloži-
tev prevzete razpisne dokumentacije za-
prosijo pisno v roku 12 dni od objave raz-

pisa. Ponudnikom bo usposobljenost priz-
nana za 3 leta.

Naročnik je oddal objavo javnega naro-
čila dne 13. 12. 2000.

10.
Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 125/00 Ob-40970
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših občanov Ljubljana-Ši-
ška, Kunaverjeva 15, 1117 Ljubljana, faks
507-50-79.

2. (a) Kraj dobave: Dom starejših obča-
nov Ljubljana-Šiška, Kunaverjeva 15, Ljub-
ljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: živila in material za prehra-
no po skupinah. Okvirne količine in pod-
skupine so razvidne iz razpisne dokumenta-
cije:

1. sadje in zelenjava,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. kruh, pecivo, mlevski izdelki in tes-

tenine,
4. meso, drobovina, mesni izdelki, jaj-

ca in ribe,
5. splošno prehrambeno blago,
6. pijače.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
58,900.000 SIT. Po skupinah:

1. 11,613.757 SIT,
2. 10,871.592 SIT,
3. 5,683.457 SIT,
4. 19,743.000 SIT,
5. 8,586.310 SIT,
6. 2,403.500 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 36 mesecev,
začetek 1. 2 2001 do 31. 1. 2004.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: DSO Ljubljana-Šiška, Ku-
naverjeva 15, Ljubljana, tel. 01/507-24-64,
kontaktna oseba Kumše Marinka.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 29. 12. 2000
vsak delovni dan od 8. do 12. ure po pred-
hodni telefonski najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek plačila je 8.000 SIT
na žiro račun št. 50104-603-52576 oziro-
ma neposredno na blagajni, DDV je vklju-
čen v ceno razpisne dokumentacije.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 12. 1. 2001 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pre-
dložiti na naslov, ki je naveden pod 4. (a)
točko.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 1. 2001 ob 12. uri, na naslovu: Dom
starejših občanov Ljubljana-Šiška, Kunaver-
jeva 15, Ljubljana, klubski prostor.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki, ki jim bo priznana
sposobnost (41. člen ZJN-1) in najnižja ce-
na.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 19. členu ZJN-1
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(prva faza omejenega postopka – ugotavlja-
nje usposobljenosti). Ponudniki lahko pre-
dložijo ponudbo za posamezne skupine,
podskupine ali več skupin razpisanega jav-
nega naročila. Kontaktna oseba s strani na-
ročnika je Škof Anton, tel. 01/507-24-64,
int. 225.

Zahteva za objavo odposlana 13. 12.
2000.

10.
Dom starejših občanov Ljubljana-Šiška

Ob-41068
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših občanov Ilirska Bistri-
ca, Kidričeva 15, 6250 Ilirska Bistrica, tel.
05/714-12-44, faks 05/714-20-29.

2. (a) Kraj dobave: Dom starejših obča-
nov Ilirska Bistrica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in mehkužci,
4. olja in maščobni proizvodi,
5. moke, zdrobi, testenine,
6. kruh, pekovsko pecivo, slašči-

čarski izdelki,
7. zmrznjena testa, svaljki, cmoki

ipd.,
8. zelenjava in sadje:

8.1. sveža zelenjava in sadje,
8.2. konzervirana in zmrznjena

zelenjava,
9. pijače,
10. splošno prehrambeno blago,
11. gorivo,
12. papirna konfekcija:

12.1. PVC vreče,
13. pisarniški material,
14. čistila,
15. sanitetni material,
16. tekstilni izdelki,
17. obutev.

(c)
3. Predvideni čas:
– priznanja usposobljenosti: od 1. 4.

2001 do 31. 3. 2003,
– dobave blaga: od 1. 4. 2001 do 31.

3. 2002.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Dom starejših občanov,
Kidričeva 15, 6250 Ilirska Bistrica.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:

– za ugotavljanje usposobljenosti ponu-
dnikov (I. faza postopka): od dneva objave
do 19. 1. 2001,

– za pripravo ponudbe (II. faza postop-
ka): od 5. 2. 2001 do 5. 3. 2001 (samo
kandidati, ki jim je bila priznana sposo-
bnost).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun na-
ročnika št. 52210-603-30965.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:

– za I. fazo: 19. 1. 2001 do 11. ure,
– za II. fazo: 5. 3. 2001 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-

dložiti ponudbe: Dom starejših občanov, Ki-
dričeva 15, 6250 Ilirska Bistrica.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 3. 2001 ob 10. uri za ponudnike skupin

od 11. do 17., ob 13. uri za skupine od 1.
do 11.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pi-
sne pogodbe.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

8.1. da je registriran pri pristojnem orga-
nu države (izpisek iz sodne evidence ali dav-
čnega urada, če ni vpisan v sodni register),

8.2. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni posto-
pek ali postopek likvidacije, oziroma da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali dru-
ge prisilne odločbe (potrdilo sodišča oziro-
ma davčnega urada, da ni prenehal oprav-
ljati dejavnosti – ne starejše od 30 dni),

8.3. da proti ponudniku v zadnjih petih
letih pred objavo naročila ni bila izdana prav-
nomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izda-
na pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila (potrdilo sodišča – ne starejše od
30 dni),

8.4. da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali če ponudnik, ki ima sedež v tujini,
ni poravnal v Republiki Sloveniji tistih daja-
tev, ki bi jih moral poravnati v Republiki Slo-
veniji (potrdilo pristojnega davčnega urada),

8.5. da ima veljavno dovoljenje pristoj-
nega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila in je tako dovoljenje za-
htevano s posebnim predpisom (potrdilo pri-
stojnega organa, ki vodi evidenco izdanih
dovoljenj za opravljanje določene dejavno-
sti),

8.6. da je finančno in poslovno sposo-
ben – obrazec BON-1 in BON-2 ali BON-3,
ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja ter 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),

8.7. da razpolaga z zadostnimi tehnični-
mi zmogljivostmi – seznam najvažnejših stal-
nih dobav blaga, dokazan z vsaj tremi potr-
dili kupcev,

8.8. da izpolnjuje ostale – dodatne po-
goje (izjava):

– da zagotavlja 100% razpisanih vrst bla-
ga in količin skupine oziroma podskupine,
na katere se prijavlja,

– da nudi 45-dnevni plačilni rok,
– da bo dostavljal blago z ustreznim tran-

sportom fco Dom starejših občanov Ilirska
Bistrica (razloženo, ob terminu, ki ga določi
naročnik),

– da bo predložil garancijo za resnost
ponudbe,

– da bo predložil izjavo banke, s katero
se le-ta obvezuje izstaviti ponudniku garan-
cijo za dobro izvedbo posla, če jo bo naroč-
nik zahteval ob sklenitvi kupoprodajne po-
godbe,

8.9. da ni dal zavajajoče podatke glede
prejšnjih pogojev (izjava).

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kandidati, ki jim bo priznana usposob-

ljenost in sposobnost (I. faza postopka), bo-
do povabljeni k oddaji ponudb do 29. 2.
2001.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponu-
dnika: najnižja končna vrednost predračuna
skupine ali podskupine.

Dodatne informacije se zaprosijo in po-
sredujejo pisno.

Javno naročilo je bilo poslano v objavo
15. 12. 2000.

10.
Dom starejših občanov

Ilirska Bistrica

Št. 221/2000 Ob-41076
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fa-
kulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1101 Ljub-
ljana, faks 5892-698.

2. (a) Kraj objave: Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 17.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti (za obsežnejše opise priloži-
ti poseben list!): strokovne revije in knji-
ge.

(c) Ocenjena vrednost naročila: za po-
samezno leto 40,000.000 tolarjev (tuje se-
rijske publikacije 28,000.000 tolarjev, knji-
ge 12,000.000 tolarjev).

3. Predvideni čas dobave: čas, za kate-
rega bo naročnik ponudnikom priznal uspo-
sobljenost je 36 mesecev, s pričetkom teka
roka 1. 2. 2001.

4. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: razpisna dokumentacija je
na razpolago v recepciji Ekonomske fakul-
tete, Kardeljeva pl. 17, Ljubljana, vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo ponudniki lahko dvignejo do 3.januar-
ja 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, kam
je potrebno znesek nakazati): cena razpisne
dokumentacije je 8.000 tolarjev. Znesek se
plača gotovinsko na blagajni Ekonomske fa-
kultete, Ljubljana, Kardeljeva pl. 17.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: zadnji rok za oddajo po-
nudb je petek, 19. januar 2001 do 12. ure.
Ponudbe morajo biti podane v zapečateni
kuverti z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in opremljene s številko objave javnega raz-
pisa v Uradnem listu RS ter z navedbo pred-
meta naročila. Na hrbtni strani kuverte mora
biti izpisan naslov pošiljatelja.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe morajo ponudniki
naročniku vročiti osebno na naslovu Univer-
za v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, tajniš-
tvo, Kardeljeva pl. 17 ali poslati po pošti na
ta naslov.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v ponedeljek, dne 22.
januarja 2001 ob 10. uri v sejni sobi deka-
nata Ekonomske fakultete Univerze v Ljub-
ljani, Kardeljeva pl. 17, Ljubljana.

7. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolniti
ponudniki za priznanje sposobnosti po 19.
členu ZJN in merila za priznanje njihove spo-
sobnosti:

I. redna, kompletna in stalna dobava
vseh zahtevanih strokovnih revij in strokov-
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nih knjig v obdobju 36 mesecev, ugotovljiva
na podlagi ponudb in referenc ponudnika,
ki znaša 60 odstotnih točk:

– dobava prvi teden po izidu publikacije
se ovrednoti s 60 odstotnimi točkami,

– dva tedna z 30 odstotnimi točkami,
– nad 1 mesecem s 5 odstotnih točk;
II. najnižja marža oziroma končna cena

znaša 30 odstotnih točk:
– marža do 8 odstotkov na nabavno ce-

no publikacij se ovrednoti s 30 odstotnih
točk,

– 8 do 10 odstotkov s 25 odstotnih točk,
– nad 10 odstotkov 10 odstotnih točk;
III. zagotavljanje dostopa do vsebine re-

vij preko računalnikov:
– dostop 10 točk,
– brez dostopa 0 točk.
8. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije o javnem naročilu
posreduje strokovna sodelavka Irena Ogrin,
tel. 01/5892-600, faks 01/5892-698 do
5. januarja 2001.

Ekonomska fakulteta
Univerza v Ljubljani

Javni razpisi

Popravek

V javnem razpisu za izbiro izvajalca del
za demontažo opreme, montažo nove opre-
me in gradbena dela, naročnika Dravskih
elektrarn iz Maribora, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 116 z dne 15. 12. 2000,
Ob-40664, se ocenjena vrednost naročila
pod 2. (c) točko popravi in se pravilno glasi:
1.700,000.000 SIT.

Uredništvo

Ob-41189
Regionalni center za razvoj, d.o.o., Ce-

sta zmage 35b, 1410 Zagorje ob Savi, ob-
javlja zaprtje naslednjih razpisov za kredite
oziroma garancije:

– razpis za dolgoročne kredite in garan-
cije za dolgoročne kredite za projekte go-
spodarstva v občini Zagorje (Ur. l. RS, št.
11-12/00, 26/00, 105/00),

– razpis za dolgoročne kredite ter garan-
cije in dolgoročne kredite za projekte male-
ga gospodarstva (Ur. l. RS, št. 11-12/00),

– razpis za kreditiranje samozaposlova-
nja podjetnikov začetnikov in odpiranje no-
vih delovnih mest v malem gospodarstva
(Ur. l. RS, št. 12/99).

Zadnji rok za oddajo vlog za kredit oziro-
ma garancijo je 31. 12. 2000. Razpisi za
leto 2001 bodo objavljeni v Uradnem listu
RS.

Regionalni center za razvoj, d.o.o.

Ob-40968
Zavod za mednarodno prostovoljno delo

Voluntariat, Ljubljana objavlja

razpis
za soorganizacijo projektov

mednarodnega prostovoljnega dela v
letu 2001

1. Predmet razpisa so neprofitni progra-
mi prostovoljnega dela nevladnih in/ali ne-
profitnih organizacij s področij:

1. antifašizem, antirasizem, etnične
skupine,

2. solidarnost s tretjim svetom,
3. mirovna vzgoja,
4. pomoč duševno ali telesno priza-

detim,
5. pomoč/delo z otroki, najstniki,

ostarelimi,
6. ekologija in kmetijstvo,
7. žensko vprašanje,
8. depriviligirane skupine,
9. umetnost, kultura in zgodovina,
10. renovacije,
11. razno.

Programi so lahko oblikovani kot med-
narodni delovni tabori ali projekti dolgoroč-
nega prostovoljnega dela.

Programi se morajo izvajati na območju
Republike Slovenije v obdobju 1. 1. 2001
do 31. 12. 2001.

2. Na razpis se lahko prijavijo nevladne
in neprofitne organizacije registrirane v Re-
publiki Sloveniji.

3. Izbrani programi bodo sofinancirani do
50% vrednosti programa.

4. Merila za izbiro programov:
– kvaliteta in realnost predloženega pro-

grama;
– reference ponudnika;
– kontinuiteta programa;
– finančna konstrukcija programa.
5. Popolna prijava na razpis mora vse-

bovati:
– izpolnjen obrazec Prijava na razpis

2001 z vsemi zahtevanimi podatki;
– odločba ali sklep o registraciji;
– obvestilo o razvrstitvi po dejavnosti.
6. Rok predložitve prijav je 12. 1. 2001.

Prijave morajo biti predložene izključno na
razpisnem obrazcu. Vsak prijavljeni program
mora biti poslan v zaprti kuverti na naslov
Zavod Voluntariat, Breg 12, Ljubljana, in
označen s »Prijava na razpis«.

7. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa
obveščeni v 45 dneh po predložitvi prijav.

8. Razpisna dokumentacija je na voljo
na spletni strani www.drustvo-most.si /raz-
pis/index.html ali vsak delavnik od 10. do
16. ure v prostorih Zavoda Voluntariat, Breg
12, Ljubljana tel: 01/4258067, faks
01/2517208 in po elektronski pošti volun-
tariat@email.si.

Zavod Voluntariat

Ob-40953

Na podlagi pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 13/00) objavlja Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana

javni razpis
za sofinanciranje:
A) znanstvenega in strokovnega tiska,
B) znanstvenih oziroma strokovnih po-

svetov,
za potrebe Mestne občine Ljubljana za

leto 2001.
Ad A) Predmet razpisa so: publikacije

znanstvenega in strokovnega tiska, ki pred-
stavljajo doprinos k promociji Ljubljane.

Pogoji: na razpis se lahko prijavijo prav-
ne osebe, ki so registrirane za opravljanje
založniške dejavnosti.

Merila za izbor so:
– pomen in aktualnost vsebine za MOL,
– ugled pisca (-ev) publikacije,
– varčnost pri izdaji,
– delež sofinanciranja s strani drugih

subjektov.
Prijava na razpis mora vsebovati vse po-

datke, navedene v razpisni dokumentaciji
(obrazec “prijava za sofinanciranja tiska”).

Ad B) Predmet razpisa so: znanstveni in
strokovni posveti (delavnice, seminarji), ki
so tematsko naravnani na vprašanja razvoja
Ljubljane oziroma predstavljajo doprinos k
njeni promociji.

Pogoji: na razpis se lahko prijavijo prav-
ne osebe, ki so vpisane v evidenco razisko-
valnih organizacij pri MZT oziroma so regis-
trirane za opravljanje tovrstne dejavnosti. Po-
svet mora biti izveden v letu 2001.

Merila za izbor so:
– aktualnost tematike, pričakovana od-

zivnost ter ugled vabljenih udeležencev,
– neposredna koristnost vsebine za

MOL,
– racionalna in varčna izvedba.
Prijava na razpis mora vsebovati vse po-

datke, navedene v razpisni dokumentaciji
(obrazec “prijava za sofinanciranje posvetov”).

Skupne določbe A in B
Orientacijska vrednost za sofinanciranje

tiska in posvetov skupaj je 5,300.000 SIT.
Rok izvedbe: MOL bo sofinancirala sa-

mo stroške tiska publikacij, ki bodo izšle do
vključno novembra 2001 in tiste posvete, ki
bodo izvedeni do vključno novembra 2001.

Rok oddaje za predložitev ponudb: po-
nudbe morajo biti oddane izključno po pošti
kot priporočene pošiljke najpozneje do dne
26. januarja 2001 na naslov Mestna občina
Ljubljana, sprejemna pisarna, Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, Ljubljana.

Posamezna ponudba na javni razpis mo-
ra biti izdelana izključno na razpisnem obraz-
cu iz razpisne dokumentacije naročnika.

Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.

Vsaka ponudba mora biti poslana v zapr-
ti kuverti in označena z “Ne odpiraj – po-
nudba za razpis – tisk” oziroma “ponudba
za razpis – posveti”.

Datum odpiranja ponudb: ponudbe bo
razpisna komisija odpirala dne 30. januarja
2001. Odpiranje ponudb ne bo javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija ponudnike pozvala, da v 8 dneh
dopolnijo ponudbo. V primeru, da je ponu-
dniki v 8 dneh ne bodo dopolnili, bo ponud-
ba izločena kot nepopolna.

Izid razpisa: ponudniki bodo o izidu jav-
nega razpisa obveščeni najpozneje v 45
dneh od datuma odpiranja ponudb.

Ponudniki lahko dobijo razpisno doku-
mentacijo (prijavne obrazce in vzorce po-
godb) na Oddelku za kulturo in raziskovalno
dejavnost, Čopova 14/II in na spletni strani
Mestne občine Ljubljana www.ljublja-
na.si/obvest.htm. Dodatne informacije o
razpisu dobijo zainteresirani ponudniki po
telefonu 306-26-08, 306-26-17 in
306-26-00, faks 306-26-02, vsak delovnik
od 9. do 14. ure.

Mestna občina Ljubljana
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Ob-40957
Na podlagi pravilnika o postopkih za iz-

vrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 13/00) objavlja Mestna obči-
na Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana

javni razpis
za sofinanciranje raziskovalnih

projektov za potrebe Mestne občine
Ljubljana za leto 2001

I. Predmet razpisa:
A) Raziskovalni projekti za uresničevanje

strateških razvojnih usmeritev po naslednjih
področjih:

Povečati mednarodno konkurenčnost
Ljubljane:

1. Predlogi ukrepov za izboljšanje med-
narodne konkurenčnosti Ljubljane na ključ-
nih področjih: ekonomska konkurenčnost,
socialna kohezivnost, kakovost bivalnega in
naravnega okolja ter mestnega mened-
gmenta.

Izboljšati bivalno okolje:
2. Možnosti povečanja privlačnosti hi-

storičnega in tradicionalnega mestnega je-
dra,

3. Pristop h kompleksni prenovi mesta v
“post-tranzicijskih” okoliščinah.

Podjetništvo in zaposlovanje:
4. Koncept razvoja podporne infrastruk-

ture za tehnološki razvoj podjetij in zaposlo-
vanja v Ljubljanski urbani regiji,

5. Merjenje in povečanje multiplikativnih
učinkov mestnega turizma.

Vključevanje izključenih skupin in dostop
do osnovnih storitev.

6. Neenakost in revščina v Ljubljani.
7. Celoviti pristop raziskovanju odvisno-

sti v Ljubljani.
Integrirani javni potniški promet.
8. Institucionalni pogoji za usklajeno vo-

denje mestnega in regionalnega potniškega
prometa.

9. Internalizacija eksternih stroškov po-
tovanj z avtomobili.

Zmanjšati obremenitve okolja.
10. Prostorski razvoj mesta ob ohranja-

nju okoljskih dobrin in zmanjšanju obreme-
nitev okolja.

11. Ohranjanje kakovosti podtalnice
Ljubljanskega polja.

12. Karta hrupa na osnovi obstoječih
meritev.

Razvoj potencialov za informacijsko
družbo.

13. Opredelitev in ocena projektov in
aktivnosti Mestne občine Ljubljana pri po-
speševanju razvoja informacijske družbe.

Izboljšanje upravljanja.
14. Raziskovalna podpora v sistemu

odločanja in upravljanja.
Ljubljana v regiji
15. Razvoj in implementacija regional-

nega simulacijskega modela za Ljubljansko
urbano regijo.

16. Urbanistični koncept razvoja naselij
v Ljubljanski regiji v koridorjih integriranega
mestnega in regionalnega tirnega potniške-
ga prometa.

Izhodišča in cilji razpisanih projektov so
navedeni v razpisni dokumentaciji (obrazec
“izhodišča in cilji razpisanih projektov”).

B) Drugi aplikativni raziskovalni projekti
in naloge za potrebe MOL, ki ustrezajo po-
gojem in merilom pod točkama II. in III.

II. Pogoji: na razpis se lahko prijavijo prav-
ne in fizične osebe iz Slovenije, ki so vpisane
v evidenco raziskovalnih organizacij oziroma
imajo status zasebnega raziskovalca pri Mini-
strstvu za znanost in tehnologijo.

III. Merila za izbiro izvajalcev oziroma pro-
jektov:

– uporabnost za potrebe MOL,
– skladnost z razpisanimi izhodišči (pri

točki “A”),
– izvirnost predlaganih rešitev,
– realnost planiranja,
– usposobljenost vodje projekta in razi-

skovalne skupine,
– metodološko-tehnična izvedljivost pro-

jekta.
Merila za izbor izvajalcev in projektov so

podrobneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji (obrazec “merila za ocenjevanje
ponudb raziskovalnih projektov”).

IV. Orientacijska vrednost za projekte
pod tč. A in B skupaj je 50,000.000 SIT, od
tega v letu 2001 23,000.000 SIT. Višina
sredstev za sofinanciranje dvoletnih projek-
tov bo določena po uveljavitvi proračuna
MOL za leto 2002.

V. Rok izvedbe:
Raziskovalni projekti so eno- in dvoletni.

Enoletni praviloma potekajo največ dvanajst
mesecev, dvoletni pa 24 mesecev.

VI. Rok oddaje za predložitev ponudb:
ponudbe morajo biti oddane izključno po
pošti kot priporočene pošiljke najpozneje
do dne 26. januarja 2001 na naslov Mestna
občina Ljubljana, sprejemna pisarna, Ada-
mič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.

Posamezna ponudba na javni razpis mo-
ra biti izdelana izključno na razpisnem obraz-
cu iz razpisne dokumentacije naročnika
(obrazec “prijava RP”) in mora vsebovati vse
v obrazcu zahtevane podatke.

Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.

Vsaka ponudba mora biti poslana v zapr-
ti kuverti in označena z “Ne odpiraj! – po-
nudba za razpis raziskovalnih projektov” in
pripisom “projekti A” oziroma “projekti B”.

VII. Datum odpiranja ponudb: ponudbe
bo razpisna komisija odpirala dne 30. janu-
arja 2001. Odpiranje ponudb ne bo javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija ponudnike pozvala, da v 8 dneh
dopolnijo ponudbo. V primeru, da je ponu-
dniki v 8 dneh ne bodo dopolnili, bo ponud-
ba izločena kot nepopolna.

VIII. Način ocenjevanja ponudb: vse po-
nudbe bodo ocenjevane v trofaznem po-
stopku: strokovni recenzent, oddelki me-
stne uprave MOL in Svet za raziskovalno
dejavnost.

IX. Izid razpisa: ponudniki bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 45
dneh od datuma odpiranja ponudb.

Ponudniki lahko dobijo razpisno doku-
mentacijo (prijavne obrazce, izhodišča, me-
rila za ocenjevanje ponudb, vzorce pogodb
ter navodila za sestavljanje poročil) in do-
datne informacije na Oddelku za kulturo in
raziskovalno dejavnost MOL, Čopova 14/II,
Ljubljana, tel. 306-26-08, 306-26-17 in
306-26-00, faks 306-26-02, vsak delovnik
med 9. in 14. uro, ter na spletni strani Me-
stne občine Ljubljana: www.ljubljana.si/ob-
vest.htm.

Mestna občina Ljubljana

Ob-41071
Po sklepu stečajnega senata št.

7/97-629 z dne 28. 11. 2000 razglašam
prodajo stečajnega dolžnika Alples pohiš-
tvo, d.o.o. – v stečaju, Češnjica 48a, Želez-
niki, kot pravne osebe z

javnim razpisom
za zbiranje pisnih ponudb

po najnižji prodajni ceni 79,000.000 SIT.
I. Predmet prodaje je družba Alples po-

hištvo, d.o.o. – v stečaju, ki je vpisana v
sodni register pri Okrožnem sodišču v Kra-
nju in v naravi predstavlja

1. nepremičnine v k.o. Studeno:
a) v vl. št. 449, parc. št. 1/1, poslovna

stavba v izmeri 325 m2, do ene nerazdelne
polovice,

b) v vl. št. 558:
– parc. št. 30/12, poslovna stavba v

izmeri 16,367 m2,
– parc. št. 30/13, poslovna stavba v

izmeri 639 m2,
– parc. št. 30/14, dvorišče v izmeri

3,129 m2,
– parc. št. 30/21, dvorišče v izmeri

2,153 m2, do ene nerazdelne polovice in
poslovna stavba v izmeri 75 m2,

– parc. št. 30/22, dvorišče v izmeri
852 m2 in poslovna stavba v izmeri 36 m2,

– parc. št. 30/24, dvorišče v izmeri
1,172 m2 in poslovna stavba v izmeri 10 m2,

– parc. št. 30/25, pot v izmeri 1984 m2

do ene nerazdelne polovice,
– parc. št. 30/27, poslovna stavba v

izmeri 1329 m2,
– parc. št. 30/28, poslovna stavba v

izmeri 1678 m2,
– parc. št. 30/29, dvorišče v izmeri

573 m2 in
c) vl. št. 935, parc. št. 30/26, poslovna

stavba v izmeri 1279 m2;
2. družbi Alples razvojni inženiring,

d.o.o., Češnjica 48a, Železniki, ter Darmar
les, d.o.o., Češnjica 48a, 4228 Železniki.

II. Na navedenih nepremičninah je v zem-
ljiški knjigi Okrajnega sodišča v Škofji Loki
vpisana kot lastnica Alples industrija pohiš-
tva, d.d., Češnjica 54, Železniki. Pri Okrož-
nem sodišču v Kranju se obravnava spor
zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine pod
opr. št. III PG 27/98.

Nepremičnine so obremenjene z zastav-
nimi pravicami, parceli št. 30/14 in 30/25,
vpisani v vl. št. 588 pa sta obremenjeni s
služnostno pravico hoje in vožnje v korist
vsakokratnega lastnika parcel št. 11/5 in
30/5.

III. Ponudniki naj pošljejo ponudbe v za-
prtih ovojnicah na naslov Okrožno sodišče
v Kranju – stečajna pisarna, Zoisova 2,
4000 Kranj, s pripisom “Ponudba za javni
razpis – Alples pohištvo, d.o.o., Železniki”,
v roku 15 dni od objave tega oglasa.

IV. V postopku zbiranja ponudb lahko so-
delujejo fizične osebe – državljani Republike
Slovenije, ki se izkažejo z originalnim potrdi-
lom o državljanstvu in pravne osebe s sede-
žem v Republiki Sloveniji, ki predložijo overjen
izpisek iz sodnega registra ter tuje in pravne
fizične osebe ob pogojih vzajemnosti.

V. Ponudniki morajo v pisni ponudbi na-
vesti natančno ime, naslov in davčno števil-
ko ponudnika, ponujeno ceno in plačilne
pogoje. Prednost pri izbiri bo imel ponu-
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dnik, ki bo ponudil višjo ceno in v okviru te
boljše plačilne pogoje.

VI. Ponudniki morajo ponudbi priložiti do-
kazilo o plačani varščini v višini 10% od
najnižje prodajne cene (7,900.000 SIT) na
žiro račun Alples pohištvo, d.o.o. – v steča-
ju, št. 51510-690-90798, pri APP podruž-
nica Kranj, ekspozitura Škofja Loka.

Varščina bo uspelemu ponudniku vraču-
nana v kupnino, neuspelemu pa vrnjena brez
obresti v roku 5 dni po izbiri.

VII. Uspeli ponudnik mora v roku 15 dni
od prejema obvestila o izbiri podpisati kupno
pogodbo in kupnino plačati v ponudbenem
roku. Če ponudnik v določenem roku ne bo
sklenil pogodbe, ali če ne bo plačal kupnine,
bo prodajni postopek razveljavljen, plačano
varščino pa bo zadržal stečajni dolžnik.

V primeru, da bo plačilni rok daljši od 30
dni od podpisa pogodbe, mora ponudnik
plačilo zavarovati z bančno garancijo, ki jo
predloži ob podpisu pogodbe.

VIII. Kupec prevzame nepremičnine v last
in posest po plačilu celotne kupnine.

IX. Davke in vse druge stroške v zvezi s
sklenitvijo pogodbe in prenosom lastništva,
plača kupec.

X. Ponudniki bodo o izbiri pisni obve-
ščeni.

XI. Ponudniki si lahko premoženje in do-
kumentacijo ogledajo po predhodni telefon-
ski najavi pri stečajni upraviteljici Ivi Mohorič
na tel. 04/232-47-58.

Alples pohištvo, d.o.o. – v stečaju,
Železniki

Objave
delniških družb

Ob-40977
Zdravilišče Rogaška, d.d., Zdraviliški trg

14, 3250 Rogaška Slatina, v postopku pri-
silne poravnave objavlja

prodajo
100% lastniškega deleža v hčerinskem
podjetju Zdravilišče Rogaška PZI, d.o.o.

Pogoji prodaje so:
– da kupec prevzame vse zaposlene,
– da kupec sprejme dejstvo, da z dnem

podpisa kupoprodajne pogodbe prenehajo
vse medsebojne pravice in obveznosti, ki
izhajajo iz sklenjenih pogodb med podjetje-
ma.

Izklicna cena za navedeni delež znaša
100.000 SIT. Ponudbe je treba poslati na
navedeni naslov najkasneje v osmih dneh
po objavi, v zaprti kuverti s pripisom “Po-
nudba PZI – ne odpiraj”. Prodajalec bo skle-
nil kupoprodajno pogodbo z izbranim ponu-
dnikom najkasneje v 10 dneh po prejemu
ponudb, v primeru, da bo več ponudnikov
ponudilo enako ceno, bo prodajalec ponu-
dnike pozval na dodatna pogajanja.

Dodatne informacije so na voljo vsak de-
lavnik med 8. in 12. uro, v tajništvu podjetja.

Dodatnih informacij po telefonu ne daje-
mo.

Zdravilišče Rogaška, d.d.

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-40975
Družba EZŽ komunikacijski izdelki,

d.o.o., Ljubljana, Cesta v Mestni log 77,
vpisana v sodnem registru Okrožnega sodi-
šča v Ljubljani pri vl. št. 1/02252/00, je na
svoji skupščini dne 12. 12. 2000 sprejela

sklep o nominalnem zmanjšanju
osnovnega kapitala

Na podlagi tega sklepa se osnovni kapi-
tal, ki je doslej znašal 15,718.836,71 SIT,
zmanjša za 13,218.836,71 SIT, tako da po
izvedenem zmanjšanju znaša 2,500.000
SIT.

Skladno z določilom 454. člena ZGD
pozivamo morebitne upnike družbe, naj se
zglasijo pri družbi in izjavijo ali z zmanjša-
njem osnovnega kapitala soglašajo.

EZŽ, d.o.o.
direktor družbe

Anton Zvonimir Žagar

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Preklic

Ob-40973
Uprava Hotela Lev, družba za hotelir-

stvo, gostinstvo in turizem, d.d., Vošnjako-
va 1, 1000 Ljubljana, obvešča delničarje,
da se 8. seja skupščine družbe, sklicane
za sredo, dne 27. 12. 2000 ob 12. uri v
prostorih konferenčne dvorane v pritličju
hotela, katere sklic je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 108 z dne 24. 11. 2000,
prekliče.

Hotel Lev, d.d., Ljubljana
uprava družbe v funkciji

generalne direktorice:
Zlata Vidmar, dipl. ek., inž. kem. tehn.

Preklic

Ob-41187
Uprava družbe SAP-SERVO, mehanični

obrati, d.d., Ljubljana, obvešča svoje delni-
čarje, da je preklicana 4. skupščina družbe,
družbe SAP-SERVO, mehanični obrati, d.d.,
Središka 4, Ljubljana, sklicana za dne 27.
12. 2000. Sklic skupščine je bil objavljen v
Uradnem listu št. 105 z dne 17. 11. 2000.

SAP-SERVO, mehanični obrati, d.d.,
Ljubljana

uprava družbe

Ob-41077
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške

družbe “Fino”, d.d., Nova Gorica, sklicuje
uprava

četrto redno skupščino
delniške družbe “Fino” d.d., Nova

Gorica, Rejčeva 26,
ki bo v četrtek, 25. 1. 2001 ob 16. uri na

sedežu družbe v Novi Gorici, Rejčeva 26.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, imenovanje organov in seznanitev z
dnevnim redom.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

Sprejme se sklep o imenovanju predse-
dnika skupščine, preštevalcev glasov, zapi-
snikarja in določi notarja.

2. Poročilo o poslovanju podjetja v letu
1999.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o poslovanju družbe v letu 1999 z
mnenjem nadzornega sveta.

3. Predlog delitve čistega dobička.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz preteklih

let se razporedi po predlogu uprave in nad-
zornega sveta v rezerve.

4. Spremembe statuta - razširitev dejav-
nosti.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo dopolnitve
statuta o razširitvi dejavnosti v predlaganem
besedilu.

5. Zamenjava člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se zamenja član nadzornega sveta.
Razreši se član nadzornega sveta Vojko

Jelerčič.
Imenuje se članica nadzornega sveta Loj-

zka Jarc.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki so na dan skupščine imetniki delnic dru-
žbe ali njihovi pooblaščenci, ki se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom.

Predlogi sklepov in gradivo za skupšči-
no je na vpogled po objavi v Uradnem listu
RS vsem delničarjem v tajništvu družbe,
vsak delovni dan med 12. in 14. uro.

Fino, d.d., Nova Gorica
uprava

Ob-41117
Uprava delniške družbe STT, d.d., Tr-

bovlje, Vodenska cesta 49, sklicuje na
podlagi določil zakona o gospodarskih dru-
žbah in statuta delniške družbe

drugo redno zasedanje
skupščine družbe,

ki bo 22. januarja 2001 ob 13. uri na
sedežu družbe, Vodenska cesta 49, Trbov-
lje.

Predlog dnevnega reda.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, imenovanje organov skupščine in po-
trditev dnevnega reda.

Predlog sklepa 2/1: ugotovi se udele-
žba, potrdi se dnevni red, za predsednika
skupščine se izvoli Darja Papič, za prešte-
valki glasov se izvolita Marija Razoršek in
Maja Zupan, skupščini prisostvuje vabljena
notarka Marjana Kolenc Rus.

2. Sprejem revizorskega poročila za leto
1998, 1999 in za obdobje I.-III, 2000.

Predlog sklepa 2/1: sprejme se revizor-
sko poročilo za poslovno leto 1998 na dan
31. 12. 1998, revizorsko poročilo za po-
slovno leto 1999 na dan 31. 12. 1999 ter
revizorsko poročilo za obdobje I-III. 2000
na dan 31. 3. 2000.

3. Združevanje delnic, pokrivanje izgu-
be, sprememba vrednosti delnice in zmanj-
šanje osnovnega kapitala.

Predlog sklepa 3/1: osnovni kapital
družbe znaša 540,000.000 SIT in je razde-
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ljen na 540 tisoč navadnih, prosto prenoslji-
vih imenskih delnic z nominalno vrednostjo
ene delnice 1.000 SIT oznake A, F. Delni-
ce niso izdane v materializirani obliki niti
nematerializirani obliki.

Zaradi potreb po poenostavljenem zma-
njšanju osnovnega kapitala (354. člen ZGD)
se 4 obstoječe delnice združijo v eno novo
navadno, prosto prenosljivo imensko delni-
co brez oznake z nominalno vrednostjo ene
delnice 4.000 SIT. Skupno novo število del-
nic je 135 tisoč.

Predlog sklepa 3/2: izguba na dan 31.
3. 2000 znaša 794,756.534 SIT in je se-
stavljena iz izgube preteklih let v višini
748,109.742 SIT in izgube tekočega leta
na dan 31. 3. 2000 v višini 46,646.792
SIT. Skupna izguba se pokriva v breme re-
zerv v višini 136,638.000 SIT in v breme
revalorizacijskega popravka v višini
527,585.562 SIT. Preostanek izgube v vi-
šini 130,532.972 se pokrije z zmanjšanjem
osnovnega kapitala po poenostavljenem po-
stopku na dan 1. 1. 2001. Kapital družbe
po revidirani bilanci stanja na dan 31. 3.
2000 znaša 409,467.028 SIT.

Predlog sklepa 3/3: zaradi potreb pokri-
vanja izgube iz osnovnega kapitala družbe
po poenostavljenem postopku se nominalna
vrednost navadne prosto prenosljive imen-
ske delnice (brez oznake) zmanjša iz 4.000
SIT na 2.000 SIT. Skupno število delnic
135.000 ostane nespremenjeno. Kapital
družbe znaša 409,467.028 SIT, osnovni ka-
pitl družbe po zmanjšanju vrednosti delnice
znaša 270,000.000 SIT. Razlika med kapi-
talom in osnovnim kapitalom družbe v višini
139,467.028 SIT se razporedi v rezerve in
se nameni za pokrivanje pričakovanih izgub v
postopku prisilne poravnave.

4. Spremembe statuta.
Predlog sklepa 4/1: sprejmejo se spre-

membe statuta družbe v predloženi obliki.
5. Obravnavanje načrta finančne reorga-

nizacije.
Predlog sklepa 5/1: sprejme se načrt

finančne reorganizacije v predloženi obliki.
Upravičenci do udeležbe na skupščini

so vsi delničarji navadnih delnic družbe.
Skupščina je sklepčna, če so na zase-

danju  navzoči delničarji, ki imajo več kot
15% glasov.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje isti dan ob 13.30 ne glede na
udeležbo. Delničarje prosimo, da prisotnost
na skupščini najavijo, tako, da njihova najava
prispe na sedež družbe vsaj tri dni pred dne-
vom zasedanja skupščine. Pooblaščenci mo-
rajo hkrati z najavo poslati pisna pooblastila.

STT, d.d., Trbovlje
uprava družbe

Ob-41186
Na podlagi določila 283. in 285. člena

zakona o gospodarskih družbah, statuta del-
niške družbe Morer, d.d. in sklepa nadzor-
nega sveta z dne 15. 12. 2000 sklicujem

izredno sejo skupščine
delniške družbe Morer – proizvodnja

pisarniških potrebščin, d.d.,
ki bo v petek dne 26. 1. 2001, s pričet-

kom ob 13. uri na sedežu družbe v Izoli,
Cesta v Pregavor 5 (sejna dvorana), z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Določitev notarja za sestavo notarske-
ga zapisa in imenovanje predsednika seje
skupščine in dveh preštevalcev glasov.

Predlagani sklep: za sestavo notarskega
zapisa izredne seje skupščine se določi no-
tar Dravo Ferligoj, iz Kopra, Ferrarska ulica
14, za predsednika skupščine se imenuje
Radovan Šuc, za preštevalki glasov se ime-
nujeta Tanja Ratoša in Alenka Kenk.

2. Imenovanje dveh članov nadzornega
sveta, ki zastopata delničarje.

Predlagani sklep: za člana nadzornega
sveta, ki zastopata interese delničarjev se
imenujeta: Vladimir Trčelj, iz Izole, Klanec 6
in Andrej Šavle, iz Kopra, Vanganel 23c.

Čas zasedanja skupščine: izredna seja
skupščine delniške družbe je sklicana za
petek, dne 26. januarja 2001 s pričetkom
ob 13. uri na sedežu družbe v Izoli, Cesta v
Pregavor št. 5 (sejna dvorana). Če ob pr-
vem sklicu ni dosežena sklepčnost, se po-
novno zasedanje skupščine določi za četr-
tek, dne 26. januarja 2001 ob 14. uri v
istem prostoru. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Sejna dvorana bo odprta od 12. ure, to
je eno uro pred uradnim pričetkom seje
skupščine do pričetka seje skupščine. Gla-
sovnice se bodo delile udeleženim delni-
čarjem, zastopnikom ali pooblaščencem do
pričetka seje skupščine pod spodaj nave-
denimi pogoji.

Pogoji udeležbe na seji skupščine: izre-
dne seje skupščine delniške družbe Morer,
d.d.. se lahko udeležijo vsi delničarji, v ko-
rist katerih so delnice delniške družbe vknji-
žene na računu vrednostnih papirjev, ki se
vodi pri Klirinški depotni družbi (KDD), za-
koniti zastopniki oziroma njihovi poobla-
ščenci s pisnim pooblastilom ob predložitvi
dokazov o zakonitem zastopanju.

Uresničevanje glasovalne pravice na
skupščini: je dopustno le, če tisti, ki se
želi udeležiti skupščine (udeleženec: del-
ničar, zastopnik delničarja – pravne ose-
be ali pooblaščenec enega ali več delni-
čarjev) vsaj tri dni pred zasedanjem skup-
ščine družbi pisno prijavi svojo udeležbo.
Prijava se šteje za pravočasno, če prispe
na sedež družbe najmanj 3 dni pred dnem
skupščine, pri čemer se šteje dan zase-
danja v ta rok.

Pooblastila: pooblastilo mora biti pisno.
Za fizične osebe mora vsebovati ime in prii-
mek ter naslov pooblastitelja in pooblaščen-
ca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja;
za pravne osebe pa ime in priimek in naslov
zastopnika ali pooblaščenca. Če se daje
pooblastilo za mladoletnega delničarja, mo-
ra pooblastilo izpolniti in podpisati zakoniti
zastopnik, mati ali oče. V primeru skrbništva
je to skrbnik ob predložitvi privolitve pristoj-
nega Centra za socialno delo.

Gradiva: gradivo za izredno sejo skup-
ščine (zapisnik seje nadzornega sveta z dne
15. 12. 2000) je vpogled na sedežu družbe
v Izoli, Cesta v Pregavor št. 5, v času od 22.
decembra 2000 dalje vsak delovni dan od
9. do 12. ure. Za informacije po telefonu je
številka 05/64-15-630; odgovorna oseba
za dajanje podatkov je Vinko Šavle.

Morer, d.d., Izola
direktor družbe

Vinko Šavle

Ob-41190

Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe Avtoservis d.d., Kidričeva 4, Slo-
venj Gradec, vabi delničarje na

5. sejo skupščine delniške družbe
Avtoservis d.d.,

ki bo v petek, dne 26. 1. 2001 ob 17.
uri v prostorih Avtoservis d.d., Kidričeva 4.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-

lovnih teles ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika

skupščine in dveh preštevalcev glasov ter
potrdi notarja.

2. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predloga sklepa: na podlagi sklepa

uprave in nadzornega sveta se za člane
nadzornega sveta izvolijo:

1. Janko Zakeršnik,
2. Janez Zakeršnik,
3. Ivo Mencinger.

3. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: sprejmejo se
predlagane spremembe in dopolnitev sta-
tuta družbe.

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 ure-
sničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in po-
oblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred
dnem sklicane skupščine v informacijski
pisarni na sedežu družbe osebno ali preko
pooblaščenca shranili potrdila o delnicah
oziroma prijavijo svojo udeležbo na skup-
ščini.

Pooblastilo pooblaščencu mora biti pi-
sno. Za fizične osebe mora vsebovati ime
in priimek ter naslov pooblastitelja in poo-
blaščenca, kraj in datum ter podpis poo-
blastitelja.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo v sprejemni pisarni Avtoservisa, d.d.
eno uro pred pričetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost
in prevzeli gradivo, potrebno za glasova-
nje.

Popolno gradivo za skupščino vključno
s spremembami in dopolnitvami statuta je
delničarjem na vpogled v sprejemni pisarni
na sedežu družbe Avtoservis, d.d., Kidri-
čeva 4, Slovenj Gradec od dneva sklica do
dneva zasedanja , in sicer vsak delovni dan
od 8. do 15. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od dneva objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zase-
danje skupščine istega dne ob 18. uri. V
tem primeru bo skupščina velj6avno odlo-
čala ne glede na višino zastopanega kapi-
tala.

Avtoservis, d.d.
uprava

direktor Franc Tovšak, inž.
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Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3072-3/00-2 Ob-40976
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je

dne 12. 12. 2000 na podlagi prvega od-
stavka 23. člena zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št.
56/99; ZPOmK) izdal sklep o uvedbi po-
stopka proti družbam Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, SiOL,
d.o.o., Cigaletova 15, Ljubljana, Telesat,
d.o.o., Cesta talcev 20, 4270 Jesenice,
Link, d.o.o., Hotimirova 19, Ljubljana,
Eltrade, d.o.o., Cesta A. Bitenca 68,
Ljubljana, Tele-TV, d.o.o., Ulica Nikole
Tesle 2, Kranj in Sistel, d.o.o., Med-
vedova 28, Ljubljana, zaradi domnevne
kršitve prvega odstavka 5. člena ZPOmK
oziroma 3. in 9. člena zakona o varstvu
konkurence (Ur. l. RS, št. 18/93; ZVK). Na
podlagi istega dejanskega stanja je Urad
uvedel tudi postopek presoje morebitne zlo-
rabe prevladujočega položaja na trgu inter-
net storitev proti družbama SiOL in Telekom
Slovenije.

Urad je pri svojem delu izvedel za okoli-
ščine, ki izvirajo iz poslovnega razmerja med
Telekomom Slovenije oziroma SiOLom na
eni in družbami Telesat, Link, Eltrade, Te-
le-TV oziroma Sistel na drugi strani, iz kate-
rih izhaja verjetnost kršitev določb ZPOmK
oziroma prej veljavnega ZVK, zaradi česar
je Urad po uradni dolžnosti uvedel posto-
pek. Te domnevne kršitve se nanašajo na
nudenje internet storitev preko kabelskega
omrežja, natančneje na omejevanje dosto-
pa drugih ponudnikov Internet storitev do
omrežij zgoraj navedenih kabelskih opera-
terjev.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Urad RS za varstvo konkurence, Kot-
nikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo
udeležbo v 30 dneh od objave in da pošlje-
jo pisna mnenja o postopku ter dokumente,
ki bi bili lahko pomembni za odločitev, ne
da bi formalno zahtevali status udeleženca v
postopku. Prijava mora v skladu s 26. čle-
nom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze,
ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za ude-
ležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence

Razne objave

Popravek

Ob-41098
V objavi javne dražbe Občine Tolmin,

objavljeni v Uradnem listu RS, št. 116 z
dne 15. 12. 2000, Ob-40704 (str.
11121), se naslov in datum dostave in od-
piranja ponudb v II. točki popravita, tako da
se pravilno glasita:

I. Naslov:

javno dražbo
za odprodajo dela nepremičnin v

Tolminu z zbiranjem pisnih ponudb
II. točka: Datum dostave in odpiranja po-

nudb je 8. 1. 2001.
V preostalem velja besedilo objave z dne

15. 12. 2000.
Občina Tolmin

Št. 363-1010/95 Ob-41040
Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, 1290

Grosuplje, na podlagi sklepa Občinskega
sveta občine Grosuplje z dne 4. 10. 2000
objavlja

ponovno javno dražbo
za prodajo poslovnih prostorov
upravne stavbe, Kolodvorska 2,

Grosuplje (zgradba sedanje Občine
Grosuplje)

1. Predmet prodaje je poslovni objekt
upravne stavbe, Kolodvorska 2, Grosuplje,
lociran na zemljišču parc. št. 1273 k.o. Gro-
suplje-naselje, št. ZK vl. 792, s pripadajo-
čim funkcionalnim zemljiščem (zgradba se-
danje Občine Grosuplje). Vsa zemljišča in
poslovni prostori (etažna lastnina) so zemlji-
ško-knjižno urejeni in prosti vseh bremen.

2. Poslovnih površin je 1922,26 m2, in
sicer: v kletnih prostorih: 187,46 m2, v pritli-
čju: 605,71 m2, v nadstropju 548,57 m2 in v
mansardi: 580,52 m2. Skupno je 49 poslov-
nih prostorov, med katerimi sta tudi dve elitni
sejni sobi, več elitnih pisarn in elitnih poslov-
nih prostorov za mirno dejavnost. Poslovni
prostori so opremljeni, vendar oprema ni za-
jeta v izklicni ceni, temveč je predmet nadalj-
njega dogovora. Pripadajoče funkcionalno
zemljišče obsega 2323 m2.

3. Izklicna cena je: 333,531.299 SIT.
4. Osnovni pogoji: na javni dražbi lahko

sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na
območju Republike Slovenije in fizične ose-
be, ki se izkažejo s potrdilom o državljan-
stvu Republike Slovenije.

Zastopniki fizičnih oseb morajo na javni
dražbi predložiti pisno pooblastilo. Zakoniti
zastopniki pravnih oseb pa morajo poleg
pisnega pooblastila predložiti še overjen iz-
pis iz sodnega registra.

Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene
na žiro račun Občine Grosuplje, št.
50130-630-810272 s sklicem na št. 00
2000-12 in pripisom za javno dražbo - obči-
na, v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in v istem roku oddati
pisno vlogo, s priloženimi potrdili in z ozna-
ko “za javno dražbo – občina“.

Uspeli dražitelj mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v osmih dneh po javni dra-
žbi ter plačati celotno kupnino v roku 15 dni
po sklenitvi pogodbe, sicer se šteje, da je
odstopil od nakupa. V tem primeru plačana
varščina zapade v korist prodajalca.

Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli,
bomo varščino brez obresti vrnili v roku 5 dni.

Kupec mora plačati davek na promet ne-
premičnin in vse stroške v zvezi s prenosom
lastništva.

5. Drugi pogoji: v primeru večjega števi-
la dražiteljev, se bo izklicna cena povečeva-
la za 100.000 SIT.

Dražitelji so seznanjeni, da 441,69 m2

neto koristnih poslovnih površin uporablja
Upravna enota Grosuplje. Prodajalec si v
primeru odprodaje poslovnega objekta pri-

držuje predkupno pravico za dobo treh let
po sklenitvi kupoprodajne pogodbe.

6. Javna dražba bo v torek, 9. 1. 2001
ob 10. uri v prostorih Občine Grosuplje,
Kolodvorska 2, Grosuplje – sejna soba / I.
nadstropje.

7. Vse dodatne informacije so na voljo
po tel. 01/78-61-211 in 01/78-62-107.
Po predhodnem dogovoru je mogoč tudi
ogled poslovnega objekta.

Občina Grosuplje

Ob-41159
Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, 1290

Grosuplje, na podlagi sklepa Občinskega
sveta občine Grosuplje z dne 27. 5. 1998
objavlja

javno dražbo
za prodajo stanovanjskega objekta

Sp. Slivnica 35, Grosuplje
s pripadajočim zemljiščem

1. Predmet prodaje je stanovanjska stav-
ba Sp. Slivnica 35, Grosuplje, locirana na
zemljišču parc. št. 37/2 k.o. Slivnica v izme-
ri 30 m2 in pripadajoče zemljišče parc. št.
37/2 k.o. Slivnica v izmeri 260 m2. Objekt
nima neposredne navezave na javne površi-
ne, zato je dostop do objekta mogoč samo
po makadamski poti, katere širina ni primer-
na, da bi bil dovoz do objekta možen z
osebnim vozilom in ki je urejena po tujem
zemljišču. Stavba je zasnovana kot pritličen
objekt z dvema stanovanjskima prostoroma
(kuhinja in ena soba) in je nepodkleten.

2. Izklicna cena je 1,600.000 SIT.
3. Osnovni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne

osebe, ki imajo sedež na območju Repu-
blike Slovenije in fizične osebe, ki se izka-
žejo s potrdilom o državljanstvu Republike
Slovenije.

Zastopniki fizičnih oseb morajo na po-
novni javni dražbi predložiti pisno pooblasti-
lo. Zakoniti zastopniki pravnih oseb pa mo-
rajo poleg pisnega pooblastila predložiti še
overjen izpis iz sodnega registra.

Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene
na žiro račun Občine Grosuplje, št.
50130-630-810272 s sklicem na št.
00 2000-35 in pripisom za javno dražbo, v
roku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS in
v istem roku oddati pismeno prijavo v zape-
čateni kuverti z oznako “za javno dražbo –
Sp. Slivnica 35“.

Uspeli dražitelj mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v osmih dneh po javni dra-
žbi ter plačati celotno kupnino v roku 15 dni
po sklenitvi pogodbe, sicer se šteje, da je
odstopil od nakupa. V tem primeru plačana
varščina zapade v korist prodajalca.

Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli,
bomo varščino brez obresti vrnili v roku
5 dni.

Kupec mora plačati davek na promet ne-
premičnin in vse stroške v zvezi s prenosom
lastništva.

4. Drugi pogoji
V primeru večjega števila dražiteljev, se

bo izklicna cena povečevala za 100.000 SIT.
Dražitelji so seznanjeni, da je stano-

vanjski objekt zaseden in da ga stanoval-
ca zasedata brez pravne podlage.

Prodajalec si pridržuje pravico, da sta-
novanjskega objekta ne odproda nobene-
mu dražitelju. V tem primeru bo dražite-
ljem vrnil varščino brez obresti v petih
dneh po javni dražbi.
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Prodajalec si v primeru odprodaje sta-
novanjskega objekta pridržuje predkupno
pravico za dobo treh let po sklenitvi kupo-
prodajne pogodbe.

5. Javna dražba bo v torek, 9. 1. 2001
ob 10.30 v prostorih Občine Grosuplje,
Kolodvorska 2, Grosuplje – sejna soba/I.
nadstropje.

6. Vse dodatne informacije so na voljo
po tel. 01/78-65-240. Po predhodnem
dogovoru je mogoč tudi ogled objekta.

Občina Grosuplje

Št. 23/2000 Ob-41121
Zavod Republike Slovenije za zaposlo-

vanje, Glinška 12, Ljubljana, na podlagi
določil 66.a člena zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti, (Ur.
l. RS, št. 69/98), 8. člena pravilnika o
pogojih za opravljanje dejavnosti agencij
za zaposlovanje (Ur. l. RS, št. 48/99) in
13. člena pravilnika o opravljanju strokov-
nih izpitov (Ur. l. RS, št. 22/99) objavlja

roke za opravljanje strokovnega
izpita

za zaposlene v agencijah
za zaposlovanje in skladih dela

1. Zavod bo organiziral strokovne izpi-
te v letu 2001 vsako prvo sredo v mese-
cu, razen v mesecu januarju, juliju in av-
gustu.

Kolikor je razpisan datum dela prost dan
se izpit opravlja prvo naslednjo sredo.

2. V posameznem roku lahko opravlja
strokovni izpit do 14 udeležencev. Kandi-
dati bodo razporejeni glede na vrstni red
prijave.

V primeru večjega števila prijavljenih
kandidatov bodo izpiti organizirani tudi
zadnjo sredo v mesecu, razen v mesecu
juliju, avgustu in decembru.

Če bo za posamezen rok prijavljenih
manj kot 5 kandidatov, se strokovni izpit
ne bo izvajal.

3. Izpiti bodo potekali v prostorih Zavo-
da Republike Slovenije za zaposlovanje.

Kandidati, ki se bodo prijavili 20 dni
pred rokom bodo pravočasno obveščeni
o lokaciji in uri izpita.

Pisne odjave od strokovnega izpita bo-
mo upoštevali 3 dni pred izpitnim termi-
nom. V nasprotnem primeru zaračunava-
mo stroške izpita.

Kandidati pošljejo prijavnico v Službo
za kadrovske zadeve, Zavoda RS za za-
poslovanje. Prijavnica je objavljena na Za-
vodovih spletnih straneh (www.ess.gov.si)
v rubriki Iz dejavnosti, Za koncesionarje.

4. Cene praktičnih preizkusov in stro-
kovnega izpita so določene po ceniku.

5. Gradivo za strokovni izpit lahko kan-
didati dobijo v vložišču Centralne službe
Zavoda Republike Slovenije za zaposlo-
vanje, Glinška 12, Ljubljana.

Zavod RS za zaposlovanje

Ob-41118
Much Akadem – Zavod za izobraževanje

in svetovanje, Komenskega 11, Ljubljana,
objavlja

razpis
za pridobitev naziva predavatelj višje

strokovne šole Komercialist za
naslednja predmetna področja:

1. Strokovna terminologija v tujem jeziku
I in II,

2. Blago in storitve,

3. Organizacija in logistika poslovanja,
4. Finance,
5. Stroškovno računovodstvo,
6. Podjetništvo,
7. Kultura podjetja,
8. Praktično izobraževanje,
9. Trženje,
10. Psihologija prodaje,
11. Poslovno komuniciranje,
12. Poslovodenje,
13. Poslovna matematika s statistiko,
14. Informatika v komercialnem poslo-

vanju,
15. Trgovinsko poslovanje,
16. Gospodarsko pravo.
V skladu z 92. in 96. členom zakona o

izobraževanju in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96) bo na-
ziv predavatelja višje strokovne šole
podeljen kandidatu, ki izpolnjuje predpisane
pogoje glede:

– izobrazbe (Ur. l. RS, št. 92/98) –
odredba o smeri strokovne izobrazbe pre-
davateljev in drugih strokovnih delavcev v
programu za pridobitev višje strokovne izo-
brazbe Komercialist (Ur. l. RS, št. 1/00);

– kriterijev za določitev vidnih dosežkov
na strokovnem področju za pridobitev nazi-
va predavatelj višje strokovne šole (Ur. l.
RS, št. 27/96) in

– delovne dobe, najmanj tri leta delovnih
izkušenj.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o usposobljenosti pošljite v treh dneh na
naš naslov. Podrobnejše informacije dobite
po tel. 01/423-78-60, po el. pošti
Barbara@Much.si, dokumentacijo pa na Ko-
prski 94, Ljubljana-Vič, Much Akadem.

Much, d.o.o., Ljubljana

Izgubljene listine

Štampiljke

Banka Celje d.d., Vodnikova 2, Celje, pre-
klicuje veljavnost štampiljke pravokotne obli-
ke z znakom Banke Celje d.d., Celje in bese-
dilom: banka celje, Banka Celje d.d., Celje
956 in s številko 1 pod znakom Banke Celje
d.d., Celje. Ob-40978

KODAZ D.O.O., Zbiljska cesta 11, Med-
vode, štampiljko pravokotne oblike z vsebino
KODAZ, trgovina in storitve d.o.o. MEDVO-
DE. gnn-43012

Priglasitveni list

Ambrožič Sterle Cvetka, Soussenska c. 5,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 28-2372/96, izdan dne 16. 9. 1996.
gny-43447

Babnik Biserka, Kompolin 68/a, Portorož
- Portorose, priglasitveni list, opravilna
št. 27-1156/94, izdan dne 1. 7. 1994.
gne-43017

Behek Anton, Hrašče 4/b, Postojna, obrt-
no dovoljenje, št. in odločbo o obrtnem dovo-
lenju, št.26968/3881/00-28/95, izdano dne
6. 3. 1995. gni-43238

Berčon Franc, Spodnji Rudnik I/55, Ljub-
ljana, priglasitveni list, opravilna

št. 28-0364/94, izdan dne 29. 4. 1994.
gni-43513

Cvahte Mirko s.p., Gregorčičeva 9/a,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 25-0659/95, izdan dne 8. 5. 1995.
gnl-43510

Hofman Karlo, Ul. heroja Lacka 13, Ptuj,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 045692/0869/00-52/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gns-43103

Jerič Jože, Kurirska pot 3, Cerklje na Go-
renjskem, obrtno dovoljenje,
št. 026244/0257/00-28/1995 in odločbe,
izdano dne 6. 3. 1995 pri GZS. gnp-43331

Kavšek Marjan, Planica 10/a, Fram, pri-
glasitveni list, opravilna št. 064-6070/99, iz-
dan dne 26. 5. 1999. gno-43332

Kavšek Marjan, Planica 10/a, Fram, obrt-
no dovoljenje,
št. 066043/7333/01-74/1999, izdano dne
18. 6. 1999. gnn-43333

Knehtl Dušan s.p., Jurski vrh 21, Zgornja
Kungota, priglasitveni list, opravilna
št. 065-0169/94, izdan dne 25. 7. 1995.
gnd-43018

Lamovšek Marko, Pavšičeva 14, Logatec,
priglasitveni list, opravilna št. 30-0560/98, iz-
dan dne 27. 5. 1998. gnu-43451

Lotrič Janez, Cesta na Rupo 38, Kranj,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 026779/1321/00-28/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gno-43482

Makaj Zdravko, Cankarjeva 3, Senovo,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 040057/0317/00-29/1995 in obrtno do-
voljenje. gnp-43131

Mraz Janez, Zagaj pod Bočem 12/a, Ro-
gaška Slatina, priglasitveni list, opravilna
št. 54-0666/94, izdan dne 30. 12. 1994.
gnf-43420

Pobežin Janez, Tekačevo 42, Rogaška
Slatina, priglasitveni list, opravilna
št. 54-72/1994, izdan dne 1. 2. 1994.
gnd-43093

Sašek Janez, Herinja vas 43, Otočec, pri-
glasitveni list, opravilna št. 038/1926-96, iz-
dan dne 25. 7. 1996. gne-43067

Strmecki Ljudmila, Podsreda 54, Podsre-
da, priglasitveni list, opravilna št. 54-0363/94,
izdan dne 15. 6. 1994. gne-43117

Subotić Stojan, Vena Pilona 10, Koper -
Capodistria, priglasitveni list, opravilna
št. 17/II/3-450/94, izdan dne 28. 6. 1994
in 24. 11. 1997. gnl-43335

Subotić Stojan, Vena Pilona 10, Koper -
Capodistria, obrtno dovoljenje,
št. 017655/2357/0027/1995 in odločbo,
izdano dne 6. 3. 1995. gnq-43334

Šuštaršič Jožef, Turkova ulica 15, Medvo-
de, priglasitveni list, opravilna
št. 27-0955/94, izdan dne 1. 6. 1994.
gnx-43248

Travnik Marija, Vodnikova cesta 232, Ljub-
ljana, priglasitveni list, opravilna
št. 27-0712/94, izdan dne 20. 5. 1994.
gnf-43016

Vovk Marija, Cesta na griču 8, Velenje,
priglasitveni list, opravilna št. 59-829-95, iz-
dan dne 4. 1. 1995. gnt-43502

Potne listine

Alimanović Nura, Cesta 24. junija 78, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 719709, izdala UE
Ljubljana. gni-43288



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 118-119 / 22. 12. 2000 / Stran 11209

Ambrožič Branko, Maroltova 2, Ljubljana,
potni list, št. AA 314065, izdala UE Ljubljana.
gnx-43323

Bajs Božidar, Brezje pri Veliki dolini 14,
Jesenice na Dolenjskem, potni list, št. BA
958475, izdala UE Brežice. gnh-43414

Baščarević Milutin, Prešernova 36, Ilirska
Bistrica, potni list, št. BA 910110, izdala UE
Ilirska Bistrica. gne-43442

Benigar Zdenka, Smledniška cesta 18,
Kranj, potni list, št. AA 706329, izdala UE
Kranj. gnw-43474

Bohinc Klavdija, Zasip, Jermanka 10,
Bled, potni list, št. BA 955719, izdala UE
Radovljica. gnv-43075

Brcar Draga, Vrhovci, Cesta XI/3, Ljublja-
na, potni list, št. AA 718371, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-43120

Brecelj Alenka, Vojkova cesta 64, Ljublja-
na, potni list, št. AA 245606, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-43284

Brecelj Maja, Vojkova cesta 64, Ljubljana,
potni list, št. BA 887478, izdala UE Ljubljana.
gno-43282

Brecelj Špela, Vojkova cesta 64, Ljublja-
na, potni list, št. BA 636970, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-43283

Cimeša Nebojša, Gubčeva ulica 8, Krško,
potni list, št. BA 724909, izdala UE Krško.
gnc-43319

Čeh Božidara, Podreber 25, Polhov Gra-
dec, potni list, št. BA 315157, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-43529

Čeh Marija, Podreber 25, Polhov Gradec,
potni list, št. AA 110758, izdala UE Ljubljana.
gnw-43528

Černe Česnik Branka, Vogrsko 44, Volčja
Draga, potni list, št. BA 64902, izdala UE
Nova Gorica. gnk-43061

Deomić Alen, Cesta v Pečale 24, Ljublja-
na, potni list, št. BA 769620, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-43400

Djedović Samir, Titova 3, Jesenice, potni
list, št. AA 86904, izdala UE Jesenice.
gnm-43109

Djordjević Breda, Preglov trg 10, Ljublja-
na, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 101/2000. gnq-43330

Djurić Ida, Ajševica 41, Nova Gorica, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 5557, izdala
UE Nova Gorica. gnn-43408

Dobravec Leopold, Brodarska 11, Litija,
potni list, št. AA 192211, izdala UE Litija.
gnu-43551

Dragar Matjaž, Škale 168, Velenje, potni
list, št. BA 614733, izdala UE Velenje.
gnr-43429

Đukič Zlatan, Gospodinjska 19, Ljubljana,
potni list, št. BA 769651, izdala UE Ljubljana.
gnl-43435

Eržen Gregor, Pot na pilarno 5, Tržič, pot-
ni list, št. BA 781539, izdala UE Tržič.
gng-43540

Fabčič Matej, Breznikova 5, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 172036, izdala UE Ljubljana.
gnx-43523

Fabjan Ana, Cankarjeva 3, Nova Gorica,
potni list, št. CA 5944, izdala UE Nova Gori-
ca. gnr-43304

Fras Terezija, Gibina 18, Vitomarci, potni
list, št. AA 990250, izdala UE Ptuj.
gnq-43384

Frohlich Jerica, Zabork 16, Stranice, pot-
ni list, št. BA 703130, izdala UE Slovenske
Konjice. gnk-43411

Gabor Silvo, Gančani 80/a, Beltinci, potni
list, št. AA 701078, izdala UE Murska Sobo-
ta. gnr-43079

Galun Dejan, Robindvor 86, Dravograd,
potni list, št. CA 21127, izdala UE Dravograd.
gng-43415

Gerič Matej, Spodnje Konjišče 6, Apače,
potni list, št. BA 953516, izdala UE Gornja
Radgona. gnu-43226

Grdina Boštjan, Zg. Škofije 52/e, Škofije,
potni list, št. BA 624224, izdala UE Koper.
gnc-43069

Gregorič Alenka, Nadgoriška 75, Ljublja-
na, potni list, št. BA 814294. gnj-43512

Grill Drago, Regrča vas 55, Novo mesto,
potni list, št. AA 897241, izdala UE Novo
mesto. gnh-43039

Grill Sonja, Regrča vas 55, Novo mesto,
potni list, št. AA 402447, izdala UE Novo
mesto. gnj-43037

Gros Gregor, Sketova ulica 6, Ljubljana,
potni list, št. BA 883779, izdala UE Ljubljana.
gnq-43205

Gubenšek Alenka, Dol Suha 15, Rečica
ob Savinji, potni list, št. BA 843020, izdala UE
Mozirje. gny-43497

Hadžić Nedžad, Glavarstvo 2, Prevalje,
potni list, št. BA 485201, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnj-43412

Henigman Darko, Vodnikova 8, Bohinjska
Bistrica, potni list, št. BA 955684, izdala UE
Radovljica. gnb-43070

Horvat Žiga, Trg pohorskega bataljona 9,
Kisovec, potni list, št. AA 363950, izdala UE
Zagorje ob Savi. gnu-43501

Humar Teodor, Prule 1, Ljubljana, potni
list, št. AA 593597, izdala UE Ljubljana.
gnv-43450

Humski Elizabeta, Bičkova ulica 5, Kranj,
potni list, št. BA 328562, izdala UE Kranj.
gnc-43394

Humski Marjan, Bičkova ulica 5, Kranj,
potni list, št. BA 127669, izdala UE Ljubljana.
gng-43390

Huskić Milojka, Škofjeloška cesta 16,
Medvode, potni list, št. AA 308128, izdala UE
Ljubljana. gny-43522

Jezernik Maksimilijan, Via Appia nuova
884, Rim, Italija, potni list, št. AA 197839,
izdala UE Žalec. gnk-43440

Juhart Katja, Mestni trg 13, Slovenske Ko-
njice, potni list, št. BA 30310, izdala UE Slo-
venske Konjice. gnf-43320

Jurčević Nikola, Viška cesta 67, Ljubljana,
potni list, št. AA 533121, izdala UE Ljubljana.
gns-43053

Jurše Rastoslav, Klemenova 61, Ljublja-
na, potni list, št. BA 44163, izdala UE Ljublja-
na. gnz-43096

Juvančič Matevž, Teslova ulica 13, Ljublja-
na, potni list, št. BA 666137, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-43118

Kirn Ivana, Prešernova ulica 42, Ilirska Bis-
trica, potni list, št. AA 296367, izdala UE Ilir-
ska Bistrica. gnz-43471

Kobal Mitja, Ulica Emilia Driolia 7, Izola -
Isola, potni list, št. AA 507568, izdala UE
Izola. gnu-43405

Kocev Dobrinka, Borova vas 22, Maribor,
potni list, št. AA 913618, izdala UE Maribor.
gns-43228

Kocić Malina, Cesta španskih borcev 41,
Ljubljana, potni list, št. AA 934642, izdala UE
Ljubljana. gnw-42999

Kolar Marko, Nova Cerkev 91, Nova Cer-
kev, potni list, št. BA 812891, izdala UE Ce-
lje. gns-43153

Kontelj Tanja, Pod nasipom 1, Pivka, potni
list, št. AA 250778, izdala UE Postojna.
gnj-43312

Kosmač Florijana, Gradišče 16, Ajdovšči-
na, potni list, št. AA 428510, izdala UE Ajdov-
ščina. gnp-43306

Kosmač Ignac, Gradišče 16, Ajdovščina,
potni list, št. AA 428511, izdala UE Ajdovšči-
na. gnq-43305

Koželj Stanislav, Peričeva ulica 17, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 30428, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-42998

Krašovec Andraž, Medenska cesta 42,
Ljubljana, potni list, št. AA 1733, izdala UE
Ljubljana. gno-43532

Krušič Andrej, Papirniški trg 7, Ljubljana,
potni list, št. BA 521016, izdala UE Ljubljana.
gnq-43380

Kunešević Rado, Mucherjeva 9, Ljublja-
na, potni list, št. BA 950536, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-43543

Kuntarič Evald, Ulica Koroškega bataljona
3, Ljubljana, potni list, št. BA 971575, izdala
UE Ljubljana. gny-42997

Kurtović Erik, Merče 22, Sežana, potni
list, št. BA 805723, izdala UE Sežana.
gnq-43430

Kussel Aljaž, Jarška 55, Ljubljana, potni
list, št. AA 312880, izdala UE Ljubljana.
gnl-43210

Kussel Barbara, Jarška 55, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 523576, izdala UE Ljubljana.
gnm-43209

Lalević Željko, Triglavska 7, Ljubljana, pot-
ni list, št. AA 769497, izdala UE Ljubljana.
gnv-43125

Lavriša Urša, Mlinska pot 18, Ljubljana,
potni list, št. BA 813956, izdala UE Ljubljana.
gnk-43261

Libić Salih, Levčeva 16, Mengeš, potni
list, št. BA 433375, izdala UE Domžale.
gns-43453

Logar Jernej, Rožna dolina, Cesta XI/12,
Ljubljana, potni list, št. AA 315491, izdala UE
Ljubljana. gnq-43459

Lojen Nina Klavdija, Hrastje ob Bistrici 25,
Bistrica ob Sotli, potni list, št. BA 970716,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gns-43503

Marković Svetlana, Ob železnici 14, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 456650, izdala UE
Ljubljana. gne-43542

Medar Miroslav, Gosposvetska 13, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 587370, izdala UE
Ljubljana. gnx-43548

Milošević Maja, Ljubljanska 17/a, Mari-
bor, potni list, št. BA 836691, izdala UE Mari-
bor. gno-43382

Mirtič Mitja, Seidlova 24, Novo mesto, pot-
ni list, št. BA 793476, izdala UE Novo mesto.
gnz-43146

Mlakar Damjan, Suška cesta 49, Škofja
Loka, potni list, št. AA 231646, izdala UE
Škofja Loka. gnp-43431

Močnik Peter, Lucija, Šolska ulica 11, Por-
torož - Portorose, maloobmejno prepustnico,
št. AI 113391, izdala UE Piran. gnq-43505

Murić Esad, Cesta Dolomitskega odreda
48, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. BA
839627, izdala UE Vrhnika. gnw-43349

Nanić Hasan, Poljanska 42, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 883884, izdala UE Ljubljana.
gnt-43002

Novak Renato, Pot Draga Jakopiča 18,
Ljubljana, potni list, št. AA 42114, izdala UE
Ljubljana. gnr-43379
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Osojnik Silvija, Linhartova 15, Ljubljana,
potni list, št. BA 884377, izdala UE Ljubljana.
gnj-43387

Pavlič Nada, Dolnja Prekopa 24, Kosta-
njevica na Krki, potni list, št. BA 553381,
izdala UE Krško. gnt-43227

Pečovnik Monika, Brode 10/a, Vransko,
potni list, št. BA 852580, izdala UE Žalec.
gnt-43452

Peras Nada, Lucija, Ulica XXX. divizije 16,
Portorož - Portorose, potni list, št. AA 516697,
izdala UE Piran. gnj-43062

Pesko Darja, Tratna pri Grobelnem 24/c,
Grobelno, potni list, št. BA 53798, izdala UE
Šentjur pri Celju. gno-43007

Petrovački Vladimir, Liminjanska cesta 87,
Portorož - Portorose, potni list, št. BA 913651,
izdala UE Koper. gnv-43300

Pirnauer Ivan, Župeča vas 33, Cerklje ob
Krki, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l.
RS, št. 100/2000. gnk-43511

Pleho Martina, Pavšičeva ulica 18, Loga-
tec, potni list, št. AA 908361, izdala UE Loga-
tec. gnl-43010

Pranjić Blaž, Muljava 21, Ivančna Gorica,
potni list, št. BA 260881, izdala UE Grosup-
lje. gnt-43527

Praznik Anja, Robindvor 114, Dravograd,
potni list, št. AA 227486, izdala UE Dravo-
grad. gni-43113

Prhaj Tomaž, Ponikve 96, Videm-Dobre-
polje, potni list, št. AA 288553, izdala UE
Grosuplje. gnw-43149

Prislan Matjaž, Trubarjeva ulica 22, Celje,
potni list, št. BA 710755, izdala UE Celje.
gnq-43480

Rebernik Darko, Ptujska cesta 299/a, Ma-
ribor, potni list, št. AA 124737, izdala UE
Maribor. gni-43063

Rekič Alija, Bertoki, Markova 34, Koper -
Capodistria, potni list, št. BA 911582, izdala
UE Koper. gnm-43409

Rožič Peter, Šolska ulica 1, Portorož -
Portorose, potni list, št. BA 576677, izdala
UE Piran. gnd-43068

Sadovnik Milan, Krčevinska 85, Maribor,
potni list, št. BA 504917, izdala UE Maribor.
gnr-43229

Samardžija Mojca, Rusjanov trg 10, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 318309, izdala UE
Ljubljana. gno-43257

Savić Bojan, Begunjska ulica 8, Kranj, pot-
ni list, št. BA 615787, izdala UE Kranj.
gnc-43544

Simonič Franc, Turnerjeva 7, Ljubljana,
potni list, št. BA 15598, izdala UE Ljubljana.
gnf-43291

Simonič Marjaž, Orešje 55, Ptuj, potni list,
št. AA 88537, izdala UE Ptuj. gno-43157

Sirk Saša, Gradnikove brigade 19, Nova
Gorica, potni list, št. BA 651722, izdala UE
Nova Gorica. gnb-43145

Šesek Nenad, Fabianijeva 13, Ljubljana,
potni list, št. BA 289157, izdala UE Ljubljana.
gnz-43371

Škrobar Boštjan, Ihova 46/a, Benedikt,
potni list, št. BA 690955, izdala UE Lenart.
gnp-43406

Škulj Vladimir, Jablanica 17/b, Boštanj,
potni list, št. AA 721185, izdala UE Sevnica.
gnm-43309

Štrancar Gašper, Ljubljanska ulica 2, Izola
- Isola, potni list, št. BA 575647, izdala UE
Izola. gnu-43301

Šuberger Boštjan, Ulica ob železnici 8,
Loče pri Poljčanah, potni list, št. BA 204217,
izdala UE Slovenske Konjice. gno-43407

Šuštaršič Janez, Gornji trg 27, Ljubljana,
potni list, št. BA 15151, izdala UE Ljubljana.
gnn-43258

Teodorovič Jožef Emil, Ul. Dušana Fin-
žgarja 5, Celje, potni list, št. BA 543465,
izdala UE Celje. gnm-43509

Uršič Liljana, Gorjansko 27, Komen, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 47433, izdala
UE Sežana. gnn-43383

Vegnuti Anton, Mlaka, Golniška cesta 8,
Kranj, potni list, št. AA 089561, izdala UE
Kranj. gnp-43056

Vehar Boštjan, Partizanska c. 11, Žiri, pot-
ni list, št. BA 546012, izdala UE Škofja Loka.
gni-43488

Vidoš Josipa, Vojkova 4, Ljubljana, potni
list, št. AA 717780, izdala UE Ljubljana.
gnf-43416

Vinkovič Stanislav, Gorišnica 71/b, Gori-
šnica, potni list, št. AA 775592, izdala UE
Ptuj. gnf-43541

Volk Milena, Libna 29, Krško, potni list, št.
BA 385919, izdala UE Krško. gnf-43066

Vrabec Damjan, Dutovlje 117/a, Dutovlje,
maloobmejno prepustnico, št. AI 130143, iz-
dala UE Sežana. gnu-43076

Vrhovnik Matjaž, Praše 36, Mavčiče, pre-
klic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 94/2000. gnp-43381

Zoppe Sandra, Preglov trg 5, Ljubljana,
potni list, št. BA 4143351, izdala UE Ljublja-
na. gnm-43259

Zoppe Tomislav, Preglov trg 5, Ljubljana,
potni list, št. AA 305364, izdala UE Ljubljana.
gnl-43260

Zrnec Andraž, Obrtniška cesta 4, Grosup-
lje, potni list, št. AA 431441, izdala UE Gro-
suplje. gnd-43268

Židan Gregor, Kašeljska c. 3/a, Ljubljana,
potni list, št. BA 124990, izdala UE Ljubljana.
gnm-43534

Žnuderl Sebastijan, Bezena 7/b, Ruše,
potni list, št. BA 966381, izdala UE Ruše.
gnh-43064

Osebne izkaznice

Apohal Tomaž, Dobja vas 10, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 329338.
gnw-43299

Baloh Eva, Preserje pri Radomljah VIII
ul. 3, Radomlje, osebno izkaznico,
št. 344660. gnv-43550

Bedene Katarina, Šentrupert 43, Šentru-
pert, osebno izkaznico, št. 256129.
gnq-43255

Bergelj Ivanka, Blejska Dobrava 42, Blej-
ska Dobrava, osebno izkaznico, št. 155244.
gnr-43479

Blatnik Luka, Ob sotočju 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 332368. gnr-43054

Bogdanov Saša, Opatje selo 21, Miren,
osebno izkaznico, št. 225253. gnr-43404

Bračič Tomaž, Štrekljeva 13, Maribor,
osebno izkaznico, št. 313321. gnn-43008

Brenčič Marija, Cankarjeva 16, Logatec,
osebno izkaznico, št. 194527. gnc-43219

Brovč Dejan, Ižanska cesta 154, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 225236.
gne-43517

Celcer Mateja, Prušnikova 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 138877. gnr-43554

Cvetko Irena, Ante Trstenjaka 2, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 423726. gnn-43058

Čakš Martin, Repno 11, Šentjur, osebno
izkaznico, št. 212125. gnd-43468

Čeh Marija, Podreber 25, Polhov Gradec,
osebno izkaznico, št. 83588. gnq-43530

Čuš Franc, Trubarjeva ulica 12, Celje,
osebno izkaznico, št. 22374. gnc-43444

Dizdarević Emir, Titova 79, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 309637. gnu-43001

Drev Marjan, Slatina 10, Šmartno ob Paki,
osebno izkaznico, št. 206615. gns-43203

Drolc Klavdija, Ojstriška vas 38, Tabor,
osebno izkaznico, št. 67150. gny-43072

Đurđević Milojka, Ul. 6. maja 10, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 484711. gnn-43533

Fijavž Emina, Mizarska cesta 15/a, Slo-
venske Konjice, osebno izkaznico,
št. 124337. gnk-43111

Franko Tjaša, Boletova 21, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 485370. gnz-43446

Franov Dario, Aškerčeva 19, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 25802. gnd-43493

Golob Klemen, Mlakarjeva 22, Šenčur,
osebno izkaznico, št. 337418. gnh-43464

Gorjup Julijana, Viška 51, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 499820. gnz-43121

Grahek Sonja, Gospodinjska 17, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 254622.
gnh-43014

Grubačevič Dragica, Ulica bratov Klemenc
17, Črnomelj, osebno izkaznico, št. 425842.
gns-43428

Hlastan Ivan, Reštanj 28, Senovo, osebno
izkaznico, št. 43744. gnd-43318

Jačimović Asmira, Z. Miloša 16, Izola -
Isola, osebno izkaznico, št. 270691.
gnz-43496

Jačimović Slavko, Z. Miloša 16, Izola -
Isola, osebno izkaznico, št. 269862.
gne-43492

Jakolič Antonija, Sela pri Dobovi 24, Do-
bova, osebno izkaznico, št. 101262.
gnt-43077

Jandrlič Frančiška, Šišenska 21, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 245120.
gny-43122

Jelenič Anica, Zabreznica 35/b, Žirovni-
ca, osebno izkaznico, št. 99026. gny-43322

Jerman Ivan, Knezdol 26, Trbovlje, oseb-
no izkaznico, št. 395697. gnm-43009

Juretič Marceda, Grgar 24, Grgar, oseb-
no izkaznico, št. 386104. gni-43138

Kirn Ivana, Prešernova ulica 42, Ilirska Bis-
trica, osebno izkaznico, št. 493679.
gnb-43470

Kličić Hata, Cesta španskih borcev 31/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 226628.
gnx-43448

Kolarič Barbara, Ješenca 7/f, Rače, oseb-
no izkaznico, št. 244835. gnk-43311

Koprivnik Gregor, Savinjska cesta 121,
Žalec, preklic osebne izkaznice, objavljen v
Ur. l. RS, št.105/2000. gnh-43114

Kostić Živojin, Steletova 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 174844. gnt-43552

Križančič Dušan, Stantetova ulica 4, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 426511.
gnw-43499

Krušič Andrej, Papirniški trg 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 220920. gng-43215

Krušič Tone, Razgledna cesta 16, Bled,
osebno izkaznico, št. 284112. gnw-43274

Lah Stanislava, Žerjavec 9, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 467853. gno-43107
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Lenići Alisa, Cesta zmage 22, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. AH 9559 - za tuj-
ce. gng-43315

Likosar Špela, Visoko 45/a, Visoko, oseb-
no izkaznico, št. 471804. gno-43307

Matković Ana, Jakšičeva 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 250628. gnu-43251

Mermolja Sandi, Volče 144/f, Tolmin,
osebno izkaznico, št. 270098. gns-43403

Mlinar Karolina, Rateče 117, Rateče-Pla-
nica, osebno izkaznico, št. 120674.
gns-43003

Muhvič Ivan, Cesta Maršala Tita 2/a, Je-
senice, osebno izkaznico, št. 420808.
gni-43413

Pečoler Vesna, Ribnica na Pohorju 63,
Ribnica na Pohorju, preklic osebne izkaznice,
objavljen v Ur. l. RS, št.113/00. gnd-43472

Petkovšek Mateja, Planina 203, Planina,
osebno izkaznico, št. 192400. gnz-43246

Petrovčič Urška, Vipolže 6, Dobrovo v Br-
dih, osebno izkaznico, št. 92477. gnx-43298

Pikelj Bogo, Turje 61, Dol pri Hrastniku,
osebno izkaznico, št. 31556. gnm-43159

Podlesnik Sitar Krista, Marčičeva 9, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 510350.
gnx-43073

Polovič Franc, Sela pri Dobovi 2, Dobova,
osebno izkaznico, št. 63812. gnv-43475

Požgaj Mitja, Mala dolina 9, Jesenice na
Dolenjskem, osebno izkaznico, št. 102003.
gnp-43506

Požun Jožefa, Gržeča vas 24, Leskovec
pri Krškem, osebno izkaznico, št. 65091.
gnt-43477

Prevc Jernej, Frankovo naselje 156, Škof-
ja Loka, osebno izkaznico, št. 96731.
gns-43303

Prevolšek Gregor, Prušnikova 10, Vojnik,
osebno izkaznico, št. 225521. gnh-43314

Ropret Andrej, Štefetova 3, Šenčur, oseb-
no izkaznico, št. 401894. gno-43507

Rosina Joško, Vošnjakova 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 188096. gnc-43194

Savenc Jožef, Pod bukvami 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 225898. gnt-43352

Smej Manuela, Ulica osvobodilne fronte
10, Črenšovci, osebno izkaznico, št. 64140.
gnn-43308

Smej Petra, Ulica OF 10, Črenšovci, oseb-
no izkaznico, št. 64115. gnj-43316

Snedic Janez, Vrtna ulica 14, Križe, oseb-
no izkaznico, št. 437608. gnw-43074

Stavrev Tina, Celovška cesta 138, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 360524.
gnw-43424

Strnad Anton, Tončka Dežmana 4, Kranj,
osebno izkaznico, št. 90436. gnw-43399

Suban Nevenka, Volče 144/f, Tolmin,
osebno izkaznico, št. 274004. gnl-43410

Šimnovec Nika, Štefančeva ul. 10, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 246914.
gnt-43327

Škofič Martin, Sp. Dobrenje 57, Pesnica
pri Mariboru, osebno izkaznico, št. 176268.
m-2086

Štupar Jožefa, Zgornje Pirniče 91/f, Med-
vode, osebno izkaznico, št. 145067.
gnk-43536

Tišler Katarina, Brilejeva ulica 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 33498. gne-43042

Trtnik Gabrijela, Berčičeva 1/b, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 356834. gnk-43386

Volasko Ignac, Ravno 7, Dobje pri Planini,
osebno izkaznico, št. 76777. gno-43082

Vovk Mojca, Ulica bratov Učakar 124,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 195295.
gnz-43271

Wolf Elizabeta, Prežihova ulica 6, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 272564.
gnl-43060

Zagajšek Rudolf, Kameno 18, Šentjur,
osebno izkaznico, št. 170572. gnv-43500

Zamuda Janko, Ježica 6, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 418325. gnh-43389

Žibert Nuša, Sr. Bela 31, Preddvor, oseb-
no izkaznico, št. 339055. gnf-43391

Žnidarič Darko, Zaloška 98, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 450219. gnj-43462

Vozniška dovoljenja

Ahčin Nana, Podrečje 4, Domžale, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1374758,
reg. št. 34837, izdala UE Domžale.
gnc-43519

Alt Stanislav, Vurberk 141, Spodnji Du-
plek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
872985, reg. št. 105519, izdala UE Maribor.
m-2099

Aničić Mirjana, Travniška ul. 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1341864, reg. št. 220294, izdala UE Ljublja-
na. gno-43432

Arsenović Aljoša, Hrašče 29, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12498, izdala UE Postojna. gnt-43252

Bakula Marjan, Gorkega 13, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
37898, reg. št. 34230, izdala UE Maribor.
m-2083

Bartolič Slavka, Ljubljanska cesta 6, Šmar-
je-SAP, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 108/2000. gnf-43295

Bavdek Peter, Jurčičeva 1, Žužemberk,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 8444. gng-43465

Bedene Katarina, Šentrupert 43, Šentru-
pert, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1346253, reg. št. 11800, izdala UE Trebnje.
gnr-43254

Bekavac Neven, Brodarjev trg 15, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
261794, reg. št. 41532, izdala UE Ljubljana.
gne-43292

Bergant Branko, Slivniška 7, Orehova vas,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
912959, reg. št. 22092, izdala UE Maribor.
m-2116

Bezenšek Rudi, Ul. Katerine Mede 4, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št. S 1238619, reg. št. 4568. m-2105

Bogdanov Saša, Opatje selo 21, Miren,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1030564. gno-43357

Brečko Brigita, Bukovlje 28, Stranice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9415, izdala
UE Slovenske Konjice. gnm-43084

Brelih Marjan, Ulica Srečka Kosovela 1,
Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S
1267718, izdala UE Jesenice. gnt-43427

Brezovac Branivoje, Slovenska 26, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1321943, reg. št. 34174, izdala UE Domža-
le. gnt-43256

Brezovnik Metka, Kardeljeva 57, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 909067,
reg. št. 71601, izdala UE Maribor. m-2091

Brglez Matjaž, Dobrna 61, Dobrna, vozni-
ško dovoljenje, kat. B, reg. št. 40836.
gni-43088

Brkić Marko, Vir, Umekova ulica 24, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1457358, reg. št. 35963, izdala UE Domža-
le. gnh-43439

Cafuta Neža, Lovrenc na Dravskem polju
45, Lovrenc na Dravskem polju, vozniško do-
voljenje, kat. BFGH, reg. št. 9199, izdala UE
Ptuj. gnm-43234

Cander Bernarda, Cankarjeva 23/a,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 16632, izdala UE Kamnik.
gng-43240

Cimerlajt Jožef, Prušnikova 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
249155, reg. št. 28593, izdala UE Maribor.
m-2108

Cimerman Bela, Čentiba 473, Lendava -
Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7130, izdala UE Lendava. gnx-43398

Cvetko Boris, Cvetkovci 9/b, Podgorci,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 11609, izdala UE Ormož. gni-43338

Cvetković Drago, Kašeljska cesta 48/f,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1000960, reg. št. 136288, izdala UE Ljub-
ljana. gny-43022

Čar Borut, Mladinska ulica 12, Spodnja
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1414611, reg. št. 11918, izdala UE Idrija.
gnv-43375

Čeh Božidara, Podreber 25, Polhov Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGhH, št. S
890155, reg. št. 91814, izdala UE Ljubljana.
gnp-43531

Čeh Mencin Andrej, Gabrovica 25/a, Črni
Kal, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 26682,
izdala UE Koper. gnf-43345

Čerk Anka, Novi dom 33, Trbovlje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 11849, izdala
UE Trbovlje. gnf-43091

Čermelj Gregor, Ruška cesta 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1378020, reg. št. 104229, izdala UE Mari-
bor. m-2096

Čobec Peter, Brezje pri Podplatu 8, Pod-
plat, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 6351, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnf-43116

Dautović Šefik, Zaloška cesta 228, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
135873, reg. št. 169527, izdala UE Ljublja-
na. gny-43547

Doganžić Dejan, Rimska cesta 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1488476, reg. št. 244274, izdala UE Ljublja-
na. gnv-43175

Dolenc Metod, Gorenja Ravan 2, Poljane
nad Škofjo Loko, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, reg. št. 24083, izdala UE Škofja
Loka. gnr-43454

Döring Petra, Mojstrska 2, Murska Sobo-
ta, vozniško dovoljenje, št. 28149.
gnv-43029

Drešček Zofija, Rutarjeva 8, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje. gnl-43035

Drevenšek Borut, Dravinjski vrh 1, Videm
pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 39463, izdala UE Ptuj. gnf-43041

Drnovšek Marjan, Kidrčeva 4/a, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 337070, izdala UE Zagorje ob Savi.
gng-43065
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Erčulj Valentina, Majhnova 27, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, št. S 1220011,
reg. št. 25689. gny-43222

Filipovič Jožica, Slokanova 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
911194, reg. št. 56041. m-2075

Fortuna Romana, Dobovičnikova ul. 57,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11147, izdala UE Vrhnika. gnr-43329

Francelj Janez, Pot k ribniku 28, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
931552, reg. št. 169205, izdala UE Ljublja-
na. gnc-43369

Glad Robert, Resljeva cesta 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1369321, izdala UE Ljubljana. gnw-43449

Glavnik Miran, Cven 88, Ljutomer, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCGH, št. 5924, izdala
UE Gornja Radgona. gnr-43354

Golob Klemen, Mlakarjeva 22, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 287287,
reg. št. 40944, izdala UE Kranj. gnt-43402

Gorše Jure, Brodarjev trg 5, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1252649,
reg. št. 223044, izdala UE Ljubljana.
gnn-43083

Grižon Sabina, Dragonja 121, Sečovlje -
Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13112, izdala UE Piran. gnc-43244

Gruber Zlatko, Podjavrškova 9, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. AB, reg. št. 10064, iz-
dala UE Celje. gne-43317

Henigman Marjeta, Tomaž 122, Dutovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16431, iz-
dala UE Sežana. gnk-43336

Hren Polonca, Osredek 4, Zreče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6941.
gnt-43102

Hren Tomaž, Hohkravtova 21, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11428, iz-
dala UE Trbovlje. gnz-43346

Hriberšek Mojca, Pod ostrim vrhom 28/c,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11924, izdala UE Trbovlje. gnd-43243

Hudorovac Oto, Velika Loka 60, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
508990, reg. št. 15423, izdala UE Grosup-
lje. gng-43515

Huskić Milojka, Škofjeloška cesta 16,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 141725, reg. št. 183769, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-43521

Ilić Zorica, Agrokombinatska cesta 6/d,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 543561, reg. št. 167522, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-43368

Intihar Anton, Kungota pri Ptuju 116, Kidri-
čevo, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. 15658, izdala UE Ptuj. gnd-43043

Jalovec Tanja, Stari trg 16, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1189935,
reg. št. 197763, izdala UE Ljubljana.
gnp-43356

Janžekovič Martin, Zemljičeva 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
248115, reg. št. 42731, izdala UE Maribor.
m-2092

Jayasinghe Dejan, Staneta Severja 14, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
917573, reg. št. 104216, izdala UE Maribor.
m-2117

Jejčič Ivan, Vilharjeva 43, Ajdovščina, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 197051,
reg. št. 1349, izdala UE Ajdovščina.
gnm-43034

Jenko Marko, Trata 13, Radomlje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 701143, reg.
št. 21150, izdala UE Domžale. gnp-43206

Jeras Anton, Možinova ulica 4, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 10466, izdala UE Vrhnika. gnn-43433

Ješić Zora, Ulica Rezke Dragarjeve 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 847639, reg. št. 60047, izdala UE Ljublja-
na. gnf-43245

Junc Franc, Ulica Slavka Gruma 2, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9887, izdala UE Novo mesto. gns-43353

Jurčević Nikola, Viška cesta 67, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. S
324156, reg. št. 123199, izdala UE Ljublja-
na. gnt-43052

Jurić Denis, Vratji vrh 23, Apače, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 13366, izdala UE Gor-
nja Radgona. gnd-43343

Jurjevec Andrej, Podbukov pri Vačah 7,
Vače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1246177, izdala UE Litija. gnu-43326

Jus Stanislav, Kupčinji vrh 45, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 37121, iz-
dala UE Ptuj. gnb-43020

Kafol Jože, Verdun 12, Novo mesto, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 21471,
izdala UE Novo mesto. gnu-43476

Kajtna Iztok, Prvomajski trg 27, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. BGEH, reg.
št. 13984. gnw-43224

Klopčič Jožica, Hrib nad Ribčami 5, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
627685, reg. št. 22140, izdala UE Domžale.
gnt-43127

Klopčič Tomaž, Suhadolčanova 62, Ljub-
ljana-Črnuče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 611548, reg. št. 171965, izdala UE
Ljubljana. gnk-43036

Knavs Roman, Mošnje 8/a, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
869696, reg. št. 13602. gny-43097

Kocjančič Boštjan, Bilečanska ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1138638, reg. št. 161838, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-43085

Kodela Drago, Gasilska 39, Črenšovci, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 24505,
izdala UE Murska Sobota. gnr-43004

Kokol Mirko, Dornava 74, Dornava, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 28383, iz-
dala UE Ptuj. gnk-43486

Kolarič Danica, Rošpoh 190, Kamnica,
preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. S 1178264, reg. št. 110963, izdala
UE Maribor. m-2070

Kopač Rado, Trebušakova ulica 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
167707, reg. št. 12896, izdala UE Ljubljana.
gnw-43524

Koprivec Sonja, Slape 138, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 932291,
reg. št. 161094, izdala UE Ljubljana.
gne-43367

Koren Stanislav, Ul. Heroja Mašere in Spa-
siča 2, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 234872, reg. št. 26754, izda-
la UE Maribor. m-2078

Koršič Borut, Gornje Cerovo 55/a, Koj-
sko, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1385340. gnf-43241

Kosi Gorazd, Kurirčkova ulica 22, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 79316, izdala UE Maribor. m-2085

Kosić Srđan, Chengdujska cesta 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1000495, reg. št. 209188, izdala UE Ljublja-
na. gnx-43123

Kovač Janez, Kocjanova ulica 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
888254, reg. št. 51167, izdala UE Ljubljana.
gny-43297

Krajnc Nenad, Ulica 5. prekomorske 11,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 37250, izdala UE Ptuj. gnz-43250

Krenner David, Na jasi 19, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. GH, reg. št. 8856, izdala UE
Tržič. gne-43242

Križman Đurđica, Hrvatini 4, Ankaran - An-
karano, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 18579. gnn-43358

Krofič Mojca, Trg 1. maja 2, Tolmin, vozni-
ško dovoljenje, št. S 156330, izdala UE Tol-
min. gnp-43031

Kuder Marjan, Galicija 64, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 20201, izdala
UE Žalec. gnz-43421

Kunaver Ličen Polona, Vodovodna cesta
48/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1138755, reg. št. 215547, izdala
UE Ljubljana. gnl-43514

Kuret Boris, Žirje 22, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4295, izdala UE
Sežana. gnj-43337

Lacko Andrej, Nova vas 91, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št. 18974, iz-
dala UE Ptuj. gnq-43230

Lah Stanislava, Žerjavec 9, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1386473,
izdala UE Jesenice. gnn-43108

Lenarčič Miran, Marnova 22, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
125734, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnb-43445

Lesar Miha, Kašeljska cesta 150/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 236882, izdala UE Ljubljana. gnm-43484

Likar Božidar, Brodarska ulica 14, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
851204, izdala UE Litija. gnz-42996

Lipicer Bogomir, Šmartno 69, Kojsko, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH. gno-43032

Lušić Urška, Kardeljev trg 1, Velenje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1339416, reg.
št. 28590, izdala UE Velenje. gnu-43376

Majdič Marko, Ljubljanska cesta 31, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg.
št. 9932, izdala UE Kamnik. gnf-43491

Mandl Emica, Ob gozdu 31, Selnica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
667928, reg. št. 5425, izdala UE Ruše.
m-2109

Marčič Simon, Lackova 213, Limbuš, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1177772,
reg. št. 112463, izdala UE Maribor - trajna.
m-2107

Maver Peter, Cesta II. grupe odredov 45,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 23370, reg. št. 181009, izdala UE Ljublja-
na. gnk-43086

Medved Anita, II. prekomorske brigade
11/d, Koper - Capodistria, vozniško dovolje-
nje, kat. B, št. 42838, izdala UE Izola.
gnc-43019

Mencinger Klemen, Rožna dolina 22, Les-
ce, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
274040, reg. št. 20671. gny-43026

Milač Vlasta, Zgornje Pirniče 5, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 934412,
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reg. št. 38938, izdala UE Ljubljana.
gnc-43169

Mlakar Feliks, Dravska pot 10, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 802433, reg. št. 48850, izdala
UE Maribor. m-2095

Mohar Karol Drago, Trubarjeva 1, Ribni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 664, izdala UE Ribnica. gni-43463

Muhič Drago, Svečane 22/b, Sladki Vrh,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 37383,
izdala UE Pesnica. m-2115

Mujkić Mirsad, Šalek 81, Velenje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 33990, reg.
št. 22593, izdala UE Velenje. gng-43115

Mulec Boris, Gabernik 35, Zgornja Pol-
skava, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 14150. gnf-43341

Mulec Simona, Porabska ulica 2, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11965, izdala UE Gornja Radgona.
gnc-43344

Najger Jernej, Bukovje 28, Bizeljsko, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 15129, izda-
la UE Brežice. gnm-43059

Novak Jože, Spodnje Brezovo 9, Višnja
Gora, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
570634, reg. št. 15499, izdala UE Grosup-
lje. gnz-43296

Pahovnik Frančiška, Zadrečka cesta 11,
Nazarje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9433, izdala UE Mozirje. gnz-43321

Pandžić Šemso, Agrokombinatska cesta
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 140451, reg. št. 120550, izdala UE
Ljubljana. gno-43207

Perdan Jožica, Piševska cesta 2, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 806864,
reg. št. 22548, izdala UE Kranj. gnx-43098

Petek Marko, Melinci 3/a, Beltinci, vozni-
ško dovoljenje, reg. št. 02699. gnv-43225

Petkovšek Mateja, Planina 203, Planina,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 14260, izdala UE Postojna. gny-43247

Petrovčič Boštjan, Žirovski vrh 36, Žiri,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 21237, izdala UE Škofja Loka. gnh-43539

Petrovčič Matej, Grivška pot 25/c, Ajdov-
ščina, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1280228, reg. št. 15824, izdala UE Ajdov-
ščina. gnp-43281

Pilih Zdravko, Ljubljanska cesta 90, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
135545, reg. št. 2029, izdala UE Ljubljana.
gnj-43437

Pipan Maja, Bratov Hvalič 29, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 463544.
gnn-43033

Pišljar Mitja, Pot na Hreše 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 973943,
reg. št. 200430, izdala UE Ljubljana.
gnl-43285

Planinc Alojzija, Zg. Pristava 17, Sloven-
ske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 4044. gnz-43071

Planišček Anja, V Murglah 133, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1043107, reg. št. 207479, izdala UE Ljublja-
na. gni-43388

Plemelj Slavka, Cesta na Bokalce 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1367400, reg. št. 30238, izdala UE Ljublja-
na. gnb-43545

Plohl Davorin, Vodranci 21, Kog, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 10354.
gng-43340

Plohl Zvonko, Kog 2/a, Kog, vozniško do-
voljenje, kat. BFGH, reg. št. 6095, izdala UE
Ormož. gnq-43355

Podboršek Boštjan, Polje pri Vodicah 9,
Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1454523, reg. št. 240626, izdala UE Ljublja-
na. gnn-43208

Podlesnik Boštjan, Loka pri Framu 1/a,
Fram, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1092648, reg. št. 93670. m-2094

Porovne Katja, Maroltova ulica 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
611223, reg. št. 181545, izdala UE Ljublja-
na. gnb-43195

Potočnik Alojzij, Pod jezom 41, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
586434, reg. št. 3990, izdala UE Ljubljana.
gnv-43200

Pregelj Sebastjan, Col 89/a, Col, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 1426848,
reg. št. 15250, izdala UE Ajdovščina.
gnd-43418

Prelec Marjan, Mencingerjeva 6, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8859.
gns-43057

Premerl Anton, Kajuhova ulica 28, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
733691, reg. št. 109907, izdala UE Ljublja-
na. gnw-43324

Prepadnik Stanka, Ledarska ulica 30/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 632670, reg. št. 173349, izdala UE Ljub-
ljana. gne-43417

Prevc Jernej, Frankovo naselje 156, Škof-
ja Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 7051, izdala UE Škofja Loka. gnt-43302

Prevolšek Gregor, Prušnikova 10, Vojnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 43670. gni-43313

Pristavec Janez, Jezero 74, Preserje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 972577,
reg. št. 171823, izdala UE Ljubljana.
gni-43438

Prosen Slavko, Strahinj 10/a, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 419574,
reg. št. 18182, izdala UE Kranj. gnt-43027

Purić Amira, Ob sotočju 6, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1193329,
reg. št. 184166, izdala UE Ljubljana.
gng-43365

Rejc Anica, Volarje 58, Tolmin, vozniško
dovoljenje, št. S 526651, izdala UE Tolmin.
gnx-43348

Rendulić Života, Ferkova ulica 15, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABEGH,
št. 16115, izdala UE Maribor. m-2104

Repnik Anton, Ranče 16, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. ABCDFGH, št. S 670654,
reg. št. 34498, izdala UE Maribor. m-2110

Ritonja Tinček, Ložina 37, Podlehnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 32152, izdala
UE Ptuj. gnv-43525

Rizvić Zlatka, Ulica borca Petra 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1264709, reg. št. 225295, izdala UE Ljublja-
na. gnq-43055

Roman Silva, Hodoš 76, Hodoš - Hodos,
vozniško dovoljenje, št. 16861. gnz-43021

Sakelšek Zlatko, Strajna 18, Podlehnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 37381, izdala UE Ptuj. gnn-43233

Samardžija Mojca, Rusjanov trg 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
240905, reg. št. 44836, izdala UE Ljubljana.
gng-43290

Sever Marijan, Krtince 12, Podplat, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13804, iz-
dala UE Šmarje pri Jelšah. gnw-43374

Simončič Mateja, Vrhovo 52/a, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 11527,
izdala UE Laško. gnl-43385

Skrbinšek Edvard, Vrhovčeva ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
246390, reg. št. 13195, izdala UE Ljubljana.
gnx-43273

Skubic Marija, Rezijanska ulica 13/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1076537, reg. št. 37114, izdala UE Ljublja-
na. gnx-43373

Skušek Jana, Linhartova cesta 60, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
323379, reg. št. 152154, izdala UE Ljublja-
na. gnd-43218

Slatinšek Anja, Velika Pirešica 28/a, Ža-
lec, preklic vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 94/2000. gnl-43235

Smiljanić Djuradj, Frankovo naselje 43,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 16920, izdala UE Škofja Loka.
gnq-43455

Stavrev Tina, Celovška cesta 138, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1284795, reg. št. 226716, izdala UE Ljublja-
na. gnx-43423

Stramšak Marjetka, Glavarjeva ulica 4,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
234609, reg. št. 26010, izdala UE Domžale.
gnj-43212

Strle Toma, Hladnikova ulica 33, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1482034, reg. št. 243708, izdala UE Ljublja-
na. gnu-43401

Strmec Jože, Preglov trg 7, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 544878,
reg. št. 106100, izdala UE Ljubljana.
gnl-43360

Strupar Robert, Vanganel 32/b, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. ABCED,
št. 22411. gnw-43024

Suban Nevenka, Volče 144/f, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 1181989, izdala UE
Tolmin. gnq-43030

Šajn Boštjan, Kidričeva cesta 7, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1155433,
reg. št. 48095. gnu-43526

Šetina Sašo, Bernikova ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 730285,
reg. št. 196763, izdala UE Ljubljana.
gnw-43199

Šimić Sanja, Šmihel 11, Novo mesto, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 33146, izdala
UE Novo mesto. gnv-43350

Širec Darinka, Vas 50, Radlje ob Dravi,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8127,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnx-43377

Škofič Martin, Sp. Dobrenje 57, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 8947, izdala UE Pesnica. m-2087

Šoba Majda, Na klancu 6, Radomlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 503719,
reg. št. 17292, izdala UE Domžale.
gnj-43537

Šuc Boris, Prežihova ulica 15, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 366069, reg. št. 5810, izdala UE Le-
nart. m-2088

Šverko Peter, Ulica IX. korpusa 17, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10592, izdala UE Izola. gnl-43239

Tavčar Justina, Cesta XIV. divizije 5, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, št. S 250633, reg.
št. 8292, izdala UE Maribor. m-2101
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Tešić Antonije, Hruševska cesta 64, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1134833, reg. št. 49265, izdala UE Ljublja-
na. gnj-43237

Tisovec Tadej, Gradiška ulica 25, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 37131.
gnu-43351

Trifunović Bojan, Pavšičeva ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1192690, reg. št. 147299, izdala UE Ljublja-
na. gnf-43441

Vasilevskis Marius, Erfurto 36, Vilnius, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1250839,
reg. št. 221390, izdala UE Ljubljana.
gnz-43196

Veronek Metka, Arnovo selo 15, Artiče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 14593, izdala UE Brežice. gnf-43216

Vidmar Alojzija, Slape 132, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1165808,
reg. št. 121310, izdala UE Ljubljana.
gnv-43025

Voštinić Nada, Preglov trg 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 734540,
reg. št. 154850, izdala UE Ljubljana.
gnd-43293

Vovk Mojca, Ulica bratov Učakar 124,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 239382, reg. št. 187622, izdala UE Ljub-
ljana. gny-43272

Zajšek Franc, Ulica Franca Vauhnika 11,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 248567, reg. št. 54677,
izdala UE Maribor. m-2072

Zaletel Anton, Sela pri Šumberku 39, Žu-
žemberk, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1197501, reg. št. 8682, izdala UE Treb-
nje. gnl-43535

Zrim Lucija, Glagoljaška 1/c, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, reg. št. 26765.
gnw-43099

Zugan Darko, Pahorjeva 32, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, št. 20925, iz-
dala UE Koper. gng-43040

Zupan Venčeslav, Razbor 9, Čemšenik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1335888, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnj-43487

Zupančič Eva, Šegova ulica 16, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 32989, izdala UE Novo mesto. gnr-43104

Zupančič Karel, Emonska cesta 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
261706, reg. št. 116346, izdala UE Ljublja-
na. gns-43378

Žabjek Mateja, Mucherjeva ulica 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064641, reg. št. 210540, izdala UE Ljublja-
na. gnj-43516

Žagar Peciga Petra, Tolstojeva ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 597443, reg. št. 155090, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-43119

Žele Mina, Linhartova cesta 42, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 653877,
reg. št. 195402, izdala UE Ljubljana.
gng-43015

Ženko Borut, Trnje 39, Pivka, vozniško
dovoljenje, kat. H, št. 13548, izdala UE Po-
stojna. gnc-43094

Žibert Nuša, Sr. Bela 31, Preddvor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1155167,
reg. št. 48544, izdala UE Kranj. gnd-43393

Žigart Borut, Partizanska 16, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16929.
gni-43038

Zavarovalne police

Assistance coris, d.o.o., Ulica bratov Ba-
bnik 10, Ljubljana, preklicuje police zdrav-
stvenega zavarovanja v tujini z asistenco CO-
RIS. Številke polic so: 0036566, 0036573,
0036574, 0036575, 0036576, 0036577,
0036578, 0036579, 0036580, 0036581,
0036582, 0036583, 0036584, 0036585,
0036586, 0036587, 0036588, 0036589,
0036590. Ob-41162

Brdnik Klemen, Pungert 27, Škofja Lo-
ka, zavarovalno polico, št. AO 294720.
gnp-43481

DIMNIKARSTVO DOVRTEL, d.o.o., Ko-
roška cesta 45, Kranj, zavarovalno polico,
št. 41401001023, izdala zavarovalnica Slo-
venica d.d.. gny-43422

Golc Matjaž, Planina 73, Kranj, zavaro-
valno polico, št. 714326, izdala zavaroval-
nica Tilia d.d. gnc-43044

Goli Borut, Dol, Cesta 151, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 699253, izdala za-
varovalnica Tilia. gne-43392

Grobelnik Marjan, Črešnjice 6, Franko-
lovo, zavarovalno polico, št. AO 761146.
gne-43217

Hržič Leon, Koroška cesta 65, Maribor,
zavarovalno polico, št. 286453, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
gnq-43263

Kozjek Rudolf, Šmartno 234, Šmartno
pri Slov.Gradcu, zavarovalno polico,
št. 294042, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnq-43080

Krstić Milivoje, Dravska 43, Bistrica ob
Dravi, zavarovalno polico, št. AO 226477,
izdala zavarovalnica Slovenica filiala Mari-
bor. gno-43457

Lenko Gašper, Ul. 1. avgusta 9, Kranj,
zavarovalno polico, št. 0714402, izdala za-
varovalnica Tilia. gng-43490

Marincelj Roman, Prijateljev trg 12, Rib-
nica, zavarovalno polico, št. 768596, izda-
la zavarovalnica Tilia. gnr-43508

Milenkovič Dragoslav, Ciril Metodov dre-
vored 19, Ptuj, zavarovalno polico,
št. 295533, izdala zavarovalnica Slovenica.
m-2090

Petek Božo, Rafolče 41, Domžale, za-
varovalno polico, št. 293359, izdala zava-
rovalnica Slovenica d.d. gnx-43498

Pikovnik Bojan, Levarjeva 5, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0715859, izdala za-
varovalnica Tilia. gnm-43434

Rečnik Dragutin, Ulica Pariške komune
40/c, Maribor, zavarovalno polico, št. AO
295437 in AK 52796, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d., filiala Maribor. gnw-43049

Sternad Zoran, Gaberke 10, Šoštanj, za-
varovalno polico, št. 229234, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gnt-43081

Širec Zdravko, Kočno ob Ložnici 13/a,
Laporje, zavarovalno polico, št. AO
208028, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnk-43361

Šogorić Vera, Račica št. 12/c, Šmartno
pri Litiji, zavarovalno polico, št. 715869, iz-
dala zavarovalnica Tilia d.d. gnb-43395

Zupančič Jože, Tomažičeva ulica 42,
Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 0289546, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca. gni-43213

Spričevala

Aplenc Maja, Resljeva cesta 32, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Toneta Čufarja, izda-
no leta 1994. gns-43028

Babočajić Zdenka, Goričica pod Krimom
5, Preserje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje trgovske šole - duplikati, izdano leta
1979, 1980 in 1981, izdano na ime Bregar
Zdenka. gnw-43278

Benček Mitja, Dvoržakova ulica 11, Dom-
žale, potrdilo o uspehu 1. letnika Srednje šole
za strojništvo, izdano leta 1994. gnw-43124

Benedik Mateja, Pungert 14, Škofja Loka,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole v
Kranju, izdano leta 1993. gnh-43489

Britovšek Maja, Topolšica 112/b, Topolši-
ca, indeks, št. 61183111. gnu-43426

Bučar Marija, Bušinec 5, Dolenjske Topli-
ce, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
gostinske šole - smer kuhar. gno-43461

Čefarin Dušanka, Ruške čete 9, Ruše,
spričevalo 1. letnika Srednje kemijske šole
Ruše, izdano leta 1989/90. m-2097

Čudovan Anica, Čadraže 2, Šentjernej,
spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu SŠGT Novo mesto. gnv-43275

Fajt Nenad, Stantetova 16, Velenje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu šole za monterja
električnih omrežij in instalacij. gnj-43162

Ferš Jožef, Ulica Ruške čete 2, Ruše,
spričevalo o končani OŠ Ruše, izdano leta
1969. m-2103

Fijavž Bojan, Mestni trg 14, Slovenske Ko-
njice, diplomo Šolskega centra Celje - smer
elektrikar, elektronik, izdana leta 1987.
gnq-43005

Forjanič Aleš, Podlubnik 161, Škofja Lo-
ka, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske šole Kranj, izdano leta 1992.
gnu-43276

Fras Ervin, Sp. Jakobski dol 24, Jakobski
Dol, spričevalo o končani OŠ Jakobski dol,
izdano leta 1982. m-2073

Fritz Matjaž, Dolenjska cesta 54, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Mirana Jarca.
gnr-43504

Glažar Petra, Dunajska cesta 222, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Danile Kumar,
izdano leta 1993. gnp-43006

Golob Sebastjan, Kicar 140/c, Ptuj, spri-
čevalo o končani OŠ Ljudski vrt, izdano leta
1994. gnp-43456

Goričan Branko, Pesnica 14, Zgornja Kun-
gota, spričevalo o končani OŠ Zgornja Kun-
gota, izdano leta 1980. m-2074

Helbl Vitko, Fram 24/a, Fram, indeks,
št. 81500613, izdala EPF Maribor. m-2112

Hrovat Iris, Sp. Slemen 40/s, Selnica ob
Dravi, spričevalo 3. in 4. letnika Tretje gimna-
zije Maribor, izdano leta 1994/95 in
1995/96. m-2077

Hrovat Iris, Sp. Slemen 40/s, Selnica ob
Dravi, spričevalo 1. in 2. letnika Druge gimna-
zije Maribor, izdano leta 1991/92 in
1992/93. m-2076

Janežič Jožefa, Bilečanska ulica 5, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Centra
strokovnih šol, izdano leta 1975, izdano na
ime Kerin Jožefa. gnm-43538

Keber Klemen, Birna vas 14/a, Šentjanž,
spričevalo 1. letnika ŠC Novo mesto, smer
avtomehanik, izdano leta 1998. gnv-43325



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 118-119 / 22. 12. 2000 / Stran 11215

Kenda Vojko, Trava 11, Draga, spričevalo
o zaključnem izpitu Poklicne avtomehanične
šole, izdano leta 1979. gns-43128

Keserović Fikret, Velika Kladuša, Velika
Kladuša, diplomo Poklicne gradbene šole Iva-
na Kavčiča v Ljubljani, izdana leta 1980.
gnw-43549

Kocbek Robert, Ptujska 83, Maribor, in-
deks, izdala Srednja gradbena šola Boris Kra-
igher v Mariboru leto izdaje 1984 do 1988.
m-2098

Kočevar Bojana, Rečica ob Paki 17, Šmar-
tno ob Paki, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne trgovske šole v Celju, izdano leta
1974, izdano na ime Babič Bojana.
gns-43478

Kop Zvonko, Jelovec 2, Slovenska Bistri-
ca, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gumarske šole, št. 6/73, izdano leta 1973.
gnh-43289

Krepek Ljudmila, Zg. Jakobski Dol 45, Ja-
kobski Dol, spričevalo o končani OŠ Sladki
vrh, izdano leta 1984. m-2100

Kuduzović Mirnaz, Privoz 7/a, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za poklic-
ne voznike v Ljubljani, izdano leta 1984.
gnb-43095

Les Franc, Pavšičeva ulica 30, Logatec,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostin-
ske šole Novo mesto, izdano leta 1973.
gnl-43485

Lončarek Blaž, Ljubljanska cesta 88, Dom-
žale, spričevalo 1. in 2. letnika PTT srednje-
šolskega centra v Ljubljani. gne-43142

Lušina Jože, Jačka 73, Logatec, spričeva-
lo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostin-
stvo in turizem v Ljubljani, izdano leta 1978.
gnc-43419

Maher Vinko, Jurjevski dol 11, Jakobski
Dol, spričevalo o končani OŠ Jakobski dol,
izdano leta 1973. m-2114

Markovič Marjetka, Trnovska ulica 6, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje kemijske
šole, izdano leta 1973, izdano na ime Hor-
vath Marjetka. gnd-43168

Markovič Marjetka, Trnovska ulica 6, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Mirana Jarca,
izdano leta 1971, izdano na ime Horvath Mar-
jetka. gng-43165

Mastnak Helena Kristina, Goriška ulica 6,
Celje, spričevalo SŠGT, tehnik strežbe, izda-
no leta 1990/91, 1991/92 in 1992/93.
gnt-43202

Nabergoj Martina, Razdrto 7, Hruševje,
spričevalo o končani OŠ Miroslava Vilharja v
Postojni, izdano leta 1985. gnn-43483

Novak Marko, Zelena pot 32, Ljubljana,
indeks, št. 3047, izdala Fakulteta za šport.
gnp-43231

Nunar Katja, Pot na polje 40, Tržič, in-
deks, št. 41040663. gnt-43277

Parovel Damjan, Gortanova 2, Izola - Isola,
spričevalo o končani OŠ Vojka Šmuc, izdano
leta 1984. gnb-43370

Pavlin Gregor, Jarška cesta 9, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
kovinarstvo in usnjarstvo v Domžalah, izdano
leta 1992. gnr-43129

Perič Barbara, Tržaška 124, Ljubljana, in-
deks, št. 41950137, izdala Medicinska fakul-
teta. gnd-43518

Petan Marija, Piršenbreg 63, Globoko,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT Novo
mesto, izdano leta 1993, izdano na ime Ur-
banc Marija. gnl-43364

Petrovič Mojca, Ulica 5. prekomorske 12,
Ptuj, spričevalo 1. letnika Kmetijske šole.
m-2080

Poznič Zdravko, Sallaumines 3/b, Trbov-
lje, spričevalo Šole za voznike motornih vozil
Ljubljana Ježica, izdano leta 1974.
gnh-43339

Prošt Andrej, Čečovje 53, Ravne na Koro-
škem, spričevalo o končani OŠ Prežihov Vo-
ranc, št. 5/80. gnl-43460

Račnik Darko, Borisova 7, Muta, indeks,
št. 22020350, FTK Ljubljana leto izdaje
1981/82. gnc-43469

Rebec Silvester, Zg. Hlapje 49, Jakobski
Dol, spričevalo o končani OŠ Jakobski dol,
izdano leta 1983. m-2071

Recek Darko, Malečnik 202, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje grad-
bene šole, smer geodezija, izdano leta 1983
v Mariboru. m-2111

Repar Darja, Knezov štradon 28, Ljublja-
na, spričevalo Srednje šole za trgovinsko de-
javnost, izdano leta 1986, izdano na ime Ko-
šir Darja. gnb-43220

Rome Simona, Cesta padlih borcev 16/d,
Hrastnik, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje trgovske šole - ekonomski tehnik, izdano
leta 1996. gnu-43101

Selan Juš, Ob Drobtinki 8, Notranje Gori-
ce, spričevalo 3. letnika Srednje kemijske šo-
le in gimnazija Ljubljana, izdano leta 1999.
gnq-43130

Starič Katja, Radna vas 4, Trebelno, spri-
čevalo 1. letnika Srednje vrtnarske šole Celje,
izdano leta 1994/95. gnb-43045

Strgaršek Pavel, Trg borcev NOB 5, Dol
pri Hrastniku, spričevalo o končani OŠ Dol pri
Hrastniku. gnk-43236

Škulj Zlatka, V Kote 3, Dobrovce, diplomo
EGŠC, izdana leta 1987. m-2119

Tomc Branko, Rožna dolina, Cesta VI/12,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje šole
za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, izdano
leta 1978. gns-43132

Trtnik Jaka, Pot na Fužine 41, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 4.
letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani, izda-
no leta 1996 in 1998. gng-43090

Vidic Maja, Šišenska cesta 40, Ljubljana,
spričevalo 1. Srednje gradbene in ekonom-
ske šole, izdano leta 1998. gnk-43286

Vidic Maja, Šišenska cesta 40, Ljubljana,
spričevalo 2. in 3. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo
in turizem, izdano leta 1999, 2000.
gnj-43287

Vidmar Frančišek, Smrečje v črni 2/a, Sta-
hovica, spričevalo o zaključnem izpitu Tehni-
ške šole za strojno stroko v Ljubljani, izdano
leta 1968. gny-43372

Vivod Jože, Obrežna ulica 71, Maribor,
diplomo Srednje šole za gostinstvo in turizem,
izdano leta 1988 v Mariboru. m-2102

Vojsk Avguština, Bučkovci 64, Mala Ne-
delja, spričevalo o končani OŠ Bučkovci.
gnu-43051

Zorko Ana Anka, Pot pomorščakov 1, Por-
torož - Portorose, indeks, št. 62960093, iz-
dala Visoka šola za turizem, Portorož.
gnc-43048

Žalik Marija, Mala Polana 117, Velika Po-
lana, spričevalo o končani OŠ Polana, št. 324,
izdano leta 1978. gns-43078

Ostali preklici

AVTO CAR d.o.o., Svetčeva 1, Mengeš,
potrdilo za uvožena avtomobila s št. šasije
VF1JA04B523882604 in

VF1JA04B523891290, carinjeno po
K.V. 60098, dne 7. 12. 2000. gnl-43089

Bezenšek Rudi, Ul. Katerine Mede 4, Ma-
ribor, certifikat št. 13492 za prevoz nevarne-
ga blaga, izdan 17. 9. 1999 pri MNZ. m-2106

Brajdič Marijan, Brezje 12, Novo mesto,
delovno knjižico, št. 24690, izdala UE Novo
mesto. gnj-43362

Čargo Boštjan, Partizanska cesta 22, Ka-
nal, delovno knjižico. gnh-43264

Čuk Srečko, Črni vrh 111, Črni vrh nad
Idrijo, študentsko izkaznico, št. 81530863.
m-2077

Drab Veronika, Dobrava 39, Otočec, de-
lovno knjižico, izdala UE Novo mesto.
gni-43267

Erčulj Valentina, Majhnova 27, Bohinjska
Bistrica, študentsko izkaznico, št. 21014657.
gnz-43221

F- CAR CENTER DRUŽBA ZA TRGOVINO
IN STORITVE d.o.o, Na Trati 11, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1012553, A 1012545, A
1012547, A 1012550, A 1012555, A
1012551. gnf-43366

Fabjan Marjan, Hrastje 27, Kranj, delovno
knjižico. gnr-43279

Ferk Ana, Ulica Lizike Jančar 4, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 59763, ser.
št. 251503, izdana leta 1993. m-2081

Ferk Bojan, Selnica ob Muri 4, Ceršak,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0132330. gno-43232

Fon Miroslav, Žagarjeva 9, Tolmin, delov-
no knjižico reg. št. 11394, izdala UE Tolmin.
gny-43047

Fras Stanislav, Fluksova 1, Maribor, de-
lovna knjižica, reg. št. 1620, izdana leta 1992
- dvojnik. m-2084

Glažar Bojana, Principova 3, Maribor, štu-
dentsko izkaznico, št. 61174702. m-2113

Gostič Bojan, Brodarjev trg 3, Ljubljana,
delovno knjižico. gnu-43126

Grižon Albin, Padna 10, Sečovlje - Siccio-
le, delovno knjižico. gnx-43223

Grosman Matjaž, Jenkova 19, Velenje, iz-
javo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vo-
zila, št. A 1116638. gnj-43112

Henigman Marjan, Studenec 5, Ljubljana,
delovno knjižico. gnm-43359

Homšak Tina, Jeronim 47, Vransko, štu-
dentsko izkaznico, št. 32004075, izdala Na-
ravoslovna tehnična fakulteta v Ljubljani.
gnb-43495

Hribar Janez, Kališe 11, Stahovica, delov-
no knjižico. gnb-43270

Jankovič Fabjan Zorica, Hrastje 27, Kranj,
delovno knjižico. gnq-43280

Jelenčič Bruno, Žorgova ulica 99, Ljublja-
na, delovno knjižico. gny-43397

Kadrič Jakop, Goriška cesta 39, Velenje,
delnice KRS Velenje d.d., št. 5931, 5932 in
5933. gnv-43050

Kobe Boris, Kajuhova ulica 2, Črnomelj,
delovno knjižico, ser. št. 8598, reg.
št. 10584, izdana 30. 8. 1984 pri UE Črno-
melj. gnl-43310

Kociper Gašper, Tržaška 90/i, Logatec,
študentsko izkaznico, št. 25006233, izdala
Fakulteta za arhitekturo. gnz-43396

Kodarin Marjan, Župančičeva 38, Koper -
Capodistria, delovno knjižico. gnv-43100

KOLESARSKI KLUB KRKA TELEKOM,
Topliška cesta 4, Novo mesto, izjavo o ustrez-
nosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
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1199691 za vozilo Fiat Marea Weekend.
gnk-43011

Kovač Peter, Splitska 55, Velenje, študent-
sko izkaznico, št. 29005217. gne-43467

Koželj Zoran, Žabjek 1, Trbovlje, delovno
knjižico. gnp-43106

Krajnc Nenad, Ul. 5. prekomorske 11,
Ptuj, študentsko izkaznico, št. 61131309, iz-
dala Pedagoška fakulteta v Mariboru.
gnw-43249

Krivec Matjaž, Velenjska 9, Žalec, delovno
knjižico. gnr-43204

Kuhar Nina, Videm 39, Dol pri Ljubljani,
študentsko izkaznico, št. 16744, izdala FDV v
Ljubljani. gnk-43211

Lazarevič Savo, Goriška 38, Velenje, del-
nice KRS Velenje, št. 006632, 006633 in
006634. gnx-43473

Likar Miha, Tomaj 82, Dutovlje, študent-
sko izkaznico, št. 20980567, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani. gnl-43214

Luša Nensi, Kvedrova 14, Koper - Capo-
distria, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 0175738. gns-43253

Marković Rajko, Kašeljska cesta 21, Ljub-
ljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1186580. gnx-43023

Milavec Anže, Clevelandska ulica 15/a,
Ljubljana, delovno knjižico. gnd-43443

Mohorko Jera, Dogoška 80, Maribor, de-
lovno knjižico. gni-43363

Pivač Elvir, Svetinova 8/b, Jesenice, de-
lovno knjižico. gnj-43262

Ploštajner Ivan, Šolska ulica 47, Šempeter
v Savinjski dolini, izjavo o ustreznosti in tehnič-
ni brezhibnosti vozila, št. A 1120746.
gnf-43466

Plut Zdravko, Češnjevec pri Semiču 23,
Semič, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 0231035. gnq-43105

Popič Robert, Pameče 40, Slovenj Gra-
dec, delovno knjižico. gny-43347

Prošev Ivan, Stari trg 179, Slovenj Gra-
dec, certifikat licence, št. 003144/3144/LM
59/97, izdano dne 21. 11. 1997 pri OZ Slo-
venije. gnn-43458

Provdič Angela, Gajevci 27/a, Gorišnica,
delovno knjižico. gne-43342

Rajh Mateja, Sp. Ključarovci 2, Velika Ne-
delja, študentsko izkaznico, št. 61150531.
m-2118

Ravnjak Alfred, Sp. Preloge 4, Slovenske
Konjice, potrdilo o uspešno opravljenem pre-
izkusu strokovne usposobljenosti za pridobi-
tev licence v cestnem prometu št. 611057.
gnc-43294

Robnik Anton, Gozdna pot 17, Lovrenc na
Pohorju, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 292611. m-2089

Shu Xianxing, Žibertova 1, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gnz-43546

Slatinšek Estera, Gosposvetska, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 61125201. m-2093

Spangenebrg Siegfried, Toneta Melive 12,
Slovenske Konjice, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13937/10.
gne-43092
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Stavrev Tina, Celovška cesta 138, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 19343091, iz-
dala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnv-43425

Šarabon Andrejka, Goliče 42/a, Golnik,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1017502. gni-43013

Šimnovec Nika, Štefančeva ul. 10, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 19348163, iz-
dala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gns-43328

ŠPEDICIJA PIŠKUR d.o.o., Šlandrova
4/a, Ljubljana-Črnuče, licenco,
št. 0000393/21 z dne 1. 12. 1997 za vozilo
M.A.N. 19.361FLS, reg. št. LJ C6-06J.
gnl-43110

Tomažič Cirila, Velika Kostrevnica 16,
Šmartno pri Litiji, delovno knjižico. gnz-43046

Tratnjek Matej, Ruska 28, Maribor, delov-
no knjižico, št. 16104, izdana leta 2000 v
Mariboru. m-2082

Turk Igor, Turkova ulica 11, Novo mesto,
delovno knjižico, ser. št. 111111, izdala UE
Novo mesto. gng-43269

Ugovšek Katjuša, Potrčeva 8, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 50001068, izdala
Teološka fakulteta. gnf-43266

Vesel Igor, Mestni log 1/10, Kočevje, izja-
vo o ustreznosti posamično pregledanega vo-
zila, št. B 1023304. gnj-43087

Vončina Srečko, Pionirska cesta 1, Verd,
Vrhnika, delovno knjižico. gng-43265

Vujić Marko, Streliška ulica 36, Ljubljana,
delovno knjižico. gnb-43520
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